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 মানস-কানন ৃ 
জপ 

প্রথম খণ্ড। 
প্লিস সা সসপীসসলািসা সাজি 

আগমনী। 
০) 
(আরম্ত ) 

প্রভাত যামিনী ভাঁরত-গগনে,_ 

হাঁসি হাসি অই-_পুরব তোঁরণে, 
কাঞ্চন-মালিনী-উষা বিনোদি্ী_ 

( শ্যামান্থুধি হদে ব্বর্ণতরঙ্গিণী ) 

হ'ল বিভামিত ? প্রমোদ ভরে ! 

ফুটিল মল্লিকা, _ফুটিল কমল,__ 
যুথিকাঁর বীথি__অমল ধবল ! 
কুসুম স্ববাম করিয়ে হরণ, 

বৃহিল সছুল প্রভাত-পবন ;-- 

সা ভ্রমর আসব-তরে ! 
৯ এ* * ৯ পাস্টিপাত সপ তল ০৯ পি ৪৯ ০০০০ 

চিঠির শিতি ভিত 7658-7০-58 88785852422 নি. ২পাোস্পাা্পা্পিস্পা্পাসপাস্পাহিপাস্পাসিপাস্পাসিপিস্পাস্িপীনপাসািনাসিলাসিপীস্টিলাসিপাস্পিন্সিপাস্পিস্পিশিসটিপিসপাস্্পিস্পিপিস্পাস্িপিসিাস্দিাসিলীসিপাস্টসিলাসি পাসিপান্িপাসপাস্পিস্পিস্পাস্পিতাস্িসিলািস্পিসিসিপাসিপাসিপাসি লাস পািপিিপািলাদপাসিপাসিলা শিল্পা সিপাস্পিস্পিািশা সিপাশি শাপাটি পাপা পোস্ত পাশিপাস্পসিপিস্পান্পিসিপাস্পি ও পাস্পস্পিস্পি স্লিপ সিপািসি 

৯ 
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১১১১১ 
স্িপাঙিলীদিলাস পা তপািপাসটি লাসটিপাাস্মিপিসসি সা পোলা সাস্টি পিপিপি পালন পা শক্তি পারছি পাখির পিরিতি ল জিপি পাকি পাপা পাস্পকছিলা িপাসটিপাস্মপাসিপাসটিপাসসিকীসিসা সস 

সাপ পপ পাপা 

মাতিল জগত নবীন আমোদে”_ 

মাতিল ভারত প্রীতির প্রমোদে ! 

স্থখের সলিলে ভাঁসিল সবে ! 

স্বরগ মরত করিয়ে মোহিত, 

নিসর্গত্রিতন্ত্রী হইল বাদিত, 

শরদাগমনে, _শাঁরদ। সভতীষে)_ 

মধুর স্বতানে !_ মনের উল্লাসে 1 

ভরিল ভূবন আনন্দ রবে ! 

(উচ্ছাস) 

পুলকে ভূলোঁক মোহিত এখন! 

পাইল ভারত নবীন জীবন! 
ভারত-গগনে নবীন তপন 

নবীন দরশ !-নবীন কিরণ! 

নবীন সরমে নব কমলিনী 

নবীন বিভীস !-__মানস-নৌদিশী ! 
আধার কুটার-উজল রতন 
উমার বদন-উদিত এখন ! 

ভূলিল ভারত দাসত্ব বন্ধন) 

নিরখি শারদাঅমল আনন ! 

শরত-দুদ্ধৃভি শারদ-গগনে 

বাঁজিল ঘন আনন্দ নিকনে ! 
৯ রি সা সস পপি সপাসিস্দিিপসপসপসপস্মিসপসাসসসিপীসমিলা প্লাস লা ০ স্টিকি তাপসী তি তি ্ 



ওরাও ১০৭ ৩1০ পপ পপ পাপা পক এ অপ উপপপপাাপপনর 
আলি পাস্পিনিল পপাসটিত পিস্ছিসিলাস্পিসিশীি সত সপাস্টি ৯ িসিলাস্পিসিলাদপিপান্পিিতক্পা শী সা পা সশিশা শর্ত পিসির সি সিল তি পাপ পাটি লাছি লাস্ট লা ৮ 

টু ] | 

সি পপ পপ পা আল আপ ৯৯৮ শষ ০ পাপিপা শশা পিসী সী ০ পি সাল ও পা সন না ও ০ সত 1 তল পাপ পাই 

(২) 

(আরম্ত) 

গা তোল মেনক! !_উঠ গিরিরাজ ! 

ঘরে এল তারা; হারানিধি আ'জ | 

গজেন্দ্র গামিনী,__গণেক্দ্রে জননী, 

ভব-মনোরমা,_ভূবন মোহিনী 

দাড়ায়ে ছুয়ারে!-__দেখন!| চেয়ে ! 

আদরে বদন করিয়ে চুম্বন, 
লও তুলি কোলে হৃদয়ের ধন! 

মুছাঁও উমার বিমল বদন 

অমল অন্বরে !--কর বিলোঁকন 

জগতে জগত-জননী মেয়ে ! 

(শাখা) 

উঠ গিরিরাঁজ ! গিরিজা তোমার 

গৃহে এল, চেয়ে দেখ একবার, 

যাঁপিয়ে বরষ পিনাকী বাসে! 

দক্ষিণে গণেশ, বামে ষড়ানন, 
মহিষ মর্দিনী,._ প্রফুল আনন ! 

হের নগেশ্বর !_ উঠ গিরিরাণি ! 
কোলে এল তব কোলের ঈশানী, 

তুষিতে তোমায় মধুর ভাষে! 
স্পা সিট বগি সা পপি তা তত বসত আরা অপরটি উল তা বলা ধলা প্রসব স্পা প্রি পিস্পিসটী পিল বা তা সিল সত তা জানা অলি ভিলা জরানিশী সা সাত এক 
স্পাই পয ০০্া০- অ প৯-প হা ০ ৯৭ -০৭- িপ 
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্ 

পাশপাশি শকাশপপসপী সপ এ 

£ উচ্ছাস) 

বিশাল ভারত শিরস শোভন 

হিম গিরিবর !_কেন অচেতন? 

মেলিয়ে নয়ন কর বিলোকন 

উমার বদন !__ঘুচিবে বেদন ;_ 
জুড়াঁবে তাপিত পাষাণ জীবন )-- 

শীতল হইবে হৃদয় পাবন! 
চেয়ে গিরিরাণি দেখ একবার, 

স্থধাংশু গঞ্জন আনন উমার! 
কে বলে ঈশানী ভিকারী ভামিনী ? 

রাজ রাঁজেশ্বরী তোমার নন্দিনী, 

দেখ গিরিজীয়! ! লও তুলি কোলে 

তুষিয়ে বালায় স্থমধুর বোলে! 

(৩) 

1 ০৯ ্ ] | 

(আরম্ভ) 

র 
ূ 
ৃ 
ৃ 

ৃ 

ৃ 

] 
“এলি কিরে উমা 11-_ছুখিনী জীবন !--+৮ 

: বলি গিরি রাণী ছুটিল৷ তখন । 
বিহ্বলা মহিষী-_উন্মা্দিনী বেশ, 

₹শু বিজড়িত- এলোলিত কেশ; 

যুগল লোচনে যুগল ধারা ! 

« এলি কিরে উম। !_-হৃদয় রতন !__» 

বলি গিরিজায়া ডাকে ঘন ঘন! টি | 
অপািপাসিাসি পাসপসসিলিসপাসপলাসিলাসিপাসি পাপসিাসটিপাসিলাসিলাসিলসিপাসছিপাসিলানিপসছিপা 

তির উড তি াছিহিাটিিরাটিরারিযাতিটিআািিতিিটিরানিরিিিারিরটিতাারিজাটিরারিরারিাছ 
পাপা পাদ সপন 

রি ত 

£ লে 

ট 

ঢা] 



আয় করি কোলে জুড়াই জীবন ! 

আয় আয় তার! ! নয়ন তারা ! 

৪ ও 

আজি এ পাষাণ হৃদয় চিরিয়ে 

দেখাবে পাষাঁণী ; দেখ নিরখিয়ে' 

পাষাণ তনয়! !--না সরে বাণী! 

যাতনার কত জ্বলন্ত অনল, 

কত বা অনল-প্রবাহ-তরল 

ব্যাপিত হৃদয় !__কর বিলোকন ! 

কতযে কালের কুঠার দংশন 
সহে দিবানিশি-_নগেশ রাণী । 

( উচ্ছাস) 

“আয় আয় উমা !__দুখিনীর ধন! 

আয় কোলে করি জুড়াই জীবন ! 

মা বলে কি উম! মা তোর অন্তরে 

হয় ন। ম্মরণ-_তিলেকের তরে? 

পথ নিরখিয়ে থাকে অভাগিনী 
একটী বরষ!-_-জানত ঈশানি ! 
জানত মা তোর অচলা-_অভয়া ! 

ভূলে.যাঁও কিরে পাষাণতনয়া 8 

“মনা” বলে পাঁষাণী জীবন শীতল রি | 
সিসি পিলার স্পিতিসপপিসসিতিসপিরসটিিসপর সপ জ স্পিটিিসিপ আত সপ পসর

া িসপিসিপ সপী সপপাসসি রি দল সপ নি 

প্পীপপপপলপপা পাপা িপিপাপা পেশা শিপ শীশিসিসীশিশিীিশিশিী শো িপািশিিিটিািিাশিশিশিীশি 

০ 

. পো পাসিলাসিপাদি পা চাসিলীসাস্পিসপিস্পস্পিি পাসিপাস্পিস্পিপিস্লস্পিস্প্লিস্পশিলপর্টিপশি পরপর পোনা পি লাশ পসিশিাসিপরিন্পরপসপ্িসস টা 



কোপা পাস্তা শপিশিশিশস্ীল িীশীশীাশীীশীশিশীশীশাশিশিশটাটি শপশ - শীট পাশা শাীিস্পপশাশিতত ০৯০৯ 

কে করিবে উমা ! তুই বিনে বল? 
কে আছে মা তোর মায়ের এমন? 
ডাক মা !- মা” বলে, জু'ড়াক জীবন ! 

(৪) 
(আরম্ত) 

“বর্ষ দিন উমা দেখিনি তোমায়, 
তারা হার! হয়ে তারাহার৷ প্রায় 

ছিলেম তারিণি !--আঁয় কোলে আয় ! 

ডাঁক মা “মা” বলে অভাগিনী মায় ! 

জীবনের ধন- নয়ন মণি! 
এতদিনে বুঝি হয়েছে ম্মরণ 

মা ব'লে ঈশানি !- ছুখিনী-জীবন ! 

আঁজি মেনকাঁর আনন্দ অপার, 

আয় কোলে তার! জীবনের হার ! 

খনি ধর-হ্ৃদি মাণিকখনি | 

লিপ পা পিপলস ত ৯শশাীসাশিশিীশিইত ও শত» পিিপিস্পীশিশীত বট চাশিতিএ৬ত সা পল ০০ পিসী পাক ৯ কত আক পপ সপ জর আন 2০ 

শস্দলোসি পিল শ্রী রপিক্চিলী জরা সিল সরা আপি দর ও লীনিশা সালা সিলসিলা প্রীত লাশৰ পি পপি চলাটি কাছিকিন্ি ৯ 2 উপ িলাস্টিতি সিল সি লীস্টিলী সি সাছিছ লী সি তি সি লাল সলাত লী সিস্ট পালি তাস সলিল লি 

৬ মানস-কানন | 

ঘেমেছে মাতোর অমলআনন, 
কনক কমলে মুকুতা মতন ! 

- আয় মা! আঁচলে মুছায়ে দেই। 
বুদিন হতে নাইরে সে স্বখ ; 

আয় হৃদি পরে রাখিয়ে ও মুখ, 

মুছায়ে আঁচলে, চু্বি ঘন ঘন, 
জুড়াই আজিকে তাপিত জীবন !__ 

&. হেন স্থখ উমা জগতে নেই! 
এসির লেসন সিলসিলা সস্তা লাস্ট লা পাতি স্সিপা সত্তা দির সলাস্পগা্তা স্পস্ট পা্সিতা লা এলি প্রি সিসি 

১১১১0১১১১১১ 



সস সে পপ্পপপাি পাপী শিপাশীপিসপশাশাশীস্পীলশীপিশাপ টিপাটিপি ভলশপাপপপীপিপীপীপিশিপা 

দিসি ৯ সিসি ললিপপ সিসি সস পালি প্র সাদি পাপা সদা পাটি, 
লারা সতি 

! 

(উচ্ছাস) ৃ 

«আয় আয় উমা-_হৃদয়ের ধন! ৰ 

আয় হদে-হৃদি জুড়া'ন রতন! 

আয় কোলে-_ কোল উজল মাঁণিক! 

মা'র কোলে উমা--ব'সমা খানিক! 
ছেলের মা উম! হয়েছ এখন, 

তবু মা !-বুঝন! মায়ের বেদন ? 

কতযে যাতনা মেনকা! মহিষী 

তোর তরে তার !__ভোগে দিবানিশি ) 

ভাব কিমা মনে ?-_পড়ে কি স্মরণ 

ছুখিনী মা! বলে ?__ছুখিনী-জীবন ! 
আয় ভ্রিনয়নি !- পাষ।ণী-সন্বল ! 

কোলে করি হৃদি করিরে শতল ! 

(৫) 

(আরম্ভ) 

- নট 7 রি নই নছিত 

, ৯ পাস্িপাসিপাস্িপাস্পাস্িি্পপাস্পিপসসসপরসসপসপসমালা পাস এপ পসসস্মপরসপসমপপসসপসসপপরপরসশপসমপপসসসপসমিপসপ্াপিলোপ পাসপস্পপসপসপসপ 

«“এলিকি ম! ঘরে!” বলি হিমালয় 

ছাড়িল! নিশ্বাস-_কাপিল হৃদয় ! 

আনন্দের সহ-_বিষাঁদ শোিত-_ 

(যাতনার বিষে চির কলঙ্কিত !) 
বহিল বেগে ধমনী-পথে! 

উষ্ণ অশ্রুধারা অপমঙ্গ ভেদিয়ে 

বিশীল উরসে পড়িল গড়িয়ে! রি 
পাঠি পতি তা তি পা তা পিলার ক ০৯. লি রত পালি পিল ভীত লন 



লাশে এপস পপিশস্পপীপী পপি পিপিপাপপপপা পাপা? সা পাশীপাপেসাস্পিশ 

সি 
যা 
৮ 
পা 

" 

ঠা ্ টি 
- এপাশ পপি পাপীস্পিপশাা শিপ শশীশিশী শাশীস্পিপসপশ্পীটীপপপীশিস্ী শা িপাপিপপিপ্পাশশাশপািপাপে শট শপাসিীি ত॥ 

পভ ত১ তা পাটি শািতা্ছি লাস পাশা সিরা লা এ ঈ পাস পাতি লী ৭. পি পাটি পি শালা পা্িলাসছিলাসিসস্ট পানি পালালো লা পাচ লি পাচ সিসি লাস শে পাটি পি পাননি পাসস্পিস্ছি রা 
ু রি 

নে 

তা ৮ র্ 
মা 
৬ 

রি 4 নহান 

১ 
৮ পপ পপ সসপীস্প্ী রা 

ঠ 1 

7 
॥ বিকল নগেন্্র !_হয়ে দিশা হারা র 

আবার বলিলা),--“ এসেছে কি তারা 

ভিকারী হরের নিবাস হ'তে !* 
| (শাখা) 

«উঠ গিরিরাজ!-_ডাকি বলে রাণী ;-_- 

« চেয়ে দেখ অই প্রাণের ঈশানী 

সিংহান্্রারঢ়া ! সম্মুখে তব! 1 
শ্েতাঁগ্ুজে বামে রাঁজে সরস্বতী; ৃ 

দক্ষিণে কমলা_ স্তবর্ণ ব্রততী ! ূ 
গণেশ, কুমার, যুগল কুমার, 

ছুই পাশে অই শোভিছে উমার! 
উরধে বৃষভে আমীন ভব !” 

(উচ্ছাস) 

“ এলিকি ঈশানি ?- পুন গিরিরাজ 
ডাকিল! করুণে !--“এলিকিরে আজ 

গিরি-হৃদি-রত্ব--উম। ভ্রিনয়না ! 
আয় কোলে করি জুড়াই যাতন1! . 

কি দেখিবি তারা !_নাঁই রে এখন . 

হিমাদ্রি ভবন-_স্থুখ নিকেতন ! 

. শত পদাঘাত নিত্য উপহীর,__ 

শির পাতি সহি !-_-কি বলিব আর? 

তন্মাধার এবে এ পাঁপ নিলয়, ূ 
পা 



এ শীশিিীতিশি তি ০৯০ ৩৮ শীলা এত পপি পলপপপাি পালা তিশা এ 

১ বত - সত ২০স্পা স্পা জচলামিক? ৯০ বাসি সি পথ উিলাসপিটি কী ২ চিতা সহিহ 

আগমনী । 
1 * ও রং 

তেও কি 

| অপহৃত ধন, রত্ব সমুদয় ! 

। স্বধু পাঁপ দেহে দ্ধ জীবন 

আছে পড়ি তারা !_-কর বিলোকন ! 

৬ 
ূ 

£ আরস্ত ) 

ৃ উমাঁর বদন করি বিলোকন, 
মুছিল! ভারত সজল লোচন। 

হাহাকার ধ্বনি ক্ষণেকের তরে 

হইল নীরব '--প্রতি ঘরে ঘরে 

শরতের চাঁদ উদ্রিল আমি। 

মরমের ভার _ দাঁসত্ব-বন্ধন, 

বিস্বৃতির হ্রদে দিয়ে বিসর্জন, : 

আধ্্য-স্থতদল পুলক-বিহ্বল, 

ছুটিল ভারতে আনন্দ-কল্লোল ! 
(ছুখের বয়ানে সখের হার্সি!) 

(শাখা) 

সাজ আধ্যকুল !- আধ্য কুলবাল! ! 

লও তুলি মাথে বরণের ডালা ! 

গিরিবালা আজি আসিছে ঘরে! 

দ্বারে দ্বারে রোপ রম্তাতরু সারি, 

রাখ ম্বকুস্ত পূর্ণ করি বারি, 

$ 

চু. ( হেমকুত্ত হায় নাই রে এখন 1) ষ্ঠ 

ন্ 

পেপসি 

পপ সপাসিপািপাসিপাসিপাসিল উপাসিপাসটিলাসিপস্পিস্পািন্পান্পাপাস্পাস্টিতসিপিস্িপাসিপটিলিসপাটি লট সিরিপপাটিপস্পিস্পাস্টিলাসপাটপিস্পাস্পিস্সপা লাস্ট স্পাশস্পিস্পিস্ি স্স্পাস্পি্পাস্পিিপাস্পিস্পস্সিপাস্টিপিসপিসসপিিপিস্পসি পা সিপিস্পস্পিশিসি তা তাস্পি্পিস্পি 
স্পস্ট পপ িপীপশিস্পশীপপশপাশিশাশস্ীপী্শীশিস্পীপীশিশীশীশীসীশি শশী ীশাপীশীশীীশশপীশীশীশী তিক শী শালা ীশিশাশীী পাকা শী তিশিশীশীশাীিীিশীিশাাটি 



চুতপত্রেকরি শিরস শোভন, 
-উড়াও নিশান আনন্দভরে ! 

(উচ্ছাস) 

গাও ভাগীরথি ! মুছুল কাল্লোলে ; 

হেলিয়ে ছুলিয়ে শারদ হিল্লোলে !_ 
উমা-সমাগম শুত সমাচার ;)_ 

( ভারত-জীবনে প্রীতির সস্তার!) 

হাঁস স্থখতা'র! উবার শিরসে, 

স্বর্ণ পদ্ম যথা মানস-সরসে ! 

হৈম সরসিজ উমার আনন, 
উজলিছে আজি ভারত ভবন ! 
ভাঁরত-জীবন-দুখ-পারাবারে 

তিন স্থখধার! !_ মরুভূ-মাঝারে 

স্বচ্ছ-সরব্রয় !- শারদ-পার্বণ! 

ভারতের তিন মহার্ঘ রতন! 

(৭) 

(আরম্ভ) 

«“ এলিকি অন্নদে 1” _মুছি অশ্রুনীর 

জিজ্ঞাসে ভারত ;- “আজি ছুখিনীর 

ছুখ-নিশি কিরে হ'ল অবসান ! 
ত্রিলৌক-তারিণী তারার বয়ান 

. হেরি কি ভুলিতে পারিব স্বালা ! 



টি আগমনী । ১১ ১ 
সী 

র এস জগদন্বে কর বিলোৌকন 

অভাগীর দশ! -_ করমা শ্রবণ 

হৃদ্রি-বিদারক॥হ! অন্ন ! চিৎকার ! 

অন্নশূন্য এবে ভারত-ভাগ্ার ! 

এস বিশ্বারাধ্যা_ নগেশ-বাঁলা ! 
( শাখ। ) 

হাসিল ভারত আজি ফুল্লাননে, 
হেম কমলিনী- গৌরী আগমনে 

হৃদয়ের ভ্বাল! চালিয়ে কত! 

হেরিয়ে উমার অমল আনন, _ 
( ভিকারিণী-ঘরে অমূল রতন !) 

ভুলিল ভারত মানস-বেদন ! 
পুলকা শ্রুধারা হ'ল বরিষণ 

ছুখিনীর চোখে আজিকে শত! 
(উচ্ছাস) 

এস ত্রি-নয়ন! ! _-ভারত-নিবাসে, 

ডাকে আধ্যকুল গললগ্নবাসে ! 

অশ্রু্বারি-পুর্ণ অযুত তৃষ্কার, 
মহীন্নান আজি সাধিবে তোমার ! 

হৃৎপিও ছিড়ি আর্ধ্য-স্ুতগণ 

দিবে বলিদান,-_ করম। গ্রহণ! 

নাহি চণ্ডী-চগ্ডি! ভারতে এখন, 

হু ফিক জুড়াও শ্রবণ। ৯ 
পসরা পাস পাজি সা ওপর শি পদ লন সপ সতাস্পিা শাসিত পা িসপসিপস্িপাসতিা 42 

কাস টি আত ৬ লক ৫৭ লারা পপপপ্পস্ী পিপাসা ল পিপিস্পাপ্পাকপাপপাসপাসলাপিসপপপিশিপিসপ ৭ পপি শিস সপ প্পিসপপস। 
পপ সাজ স্পা এ: 7. 

পাপী শিসালাস্পিসপীপাপীপিসি 

নি... এ 

ল 



শিশিপপাশশল পিপিপি কী পিপি পিপসপ পা শিপীপ পা পীিপিপাপীপট সত পন ৯৯৮০ প১পিশশপাশ শিশির শিিপিশপস্পিসিপাটিশপাপিপসাপিও শশা 
পস্চিলীত ত সি্পী সি পা শিপ পাঁচ সিল ল ৯ পাশিল এবাসিতী্িলী 

শা পিছ তত তাক্ছিলাত পাটি তালাক? 
পনি পাত পালা লািতীস্ছি শি পতল পা পেস্ট পোলিলীনান্ি্াছি 

লা লাস গলা প দি রী 

এশা পি রা এষ্টপীশাপ সশা শশী সী পপি শা আপাত কিট 

এই যে আজিকে আনন্দউচ্ছাঁস 
দেখিছ অন্নদে !- প্রীতির প্রকাশ !_ 

স্থধু তবাগমে আধ্যস্থতদল 

ভুলিয়ে যাতনা, হয়েছে ব্হ্বিল ! 

(৮) ূ 
(আরম্ত) ূ 

এস যোগমায়া !_ যোগেশ-মহিষি | 
ভারতে প্রভাত আজি হখ-নিশি ! 

ষষ্ঠী সমাগমে আর্ধ্যস্ততদল, 
লয়ে ধান্য, ছুর্ববা, জাহবীর জল, ূ 

মণ্ডপছুয়ারে দ্াড়ায়ে সবে! 
এস ভগবতি !__ভাঁরত নিবাসে; র 

আধ্য-ন্থুত আজি রত অধিবাঁসে ! ৃ 

স্থগান্ধ চন্দন, কুস্বমের হার, ূ 

ওপদ-রাজীবে দ্রিতে উপহার ৃ 

ব্যগ্র আধ্যগণ !__এস মা তবে। ৃ 

চশাখা। ূ 

বাজিল দামামা, ঢাক, ঢোল, কাড়া, ৰ 
মধুর শানাই, বীণা সপ্তম্বরা, ৃ 

মুরজ, মন্দিরা, আনন্দরবে | ূ 

বাঁজিল সেতারা, রবাব, পিনাঁক, ৃ 

( শত, ঘণ্টা, ঘড়ি, কাশী লাখ লাখ । ষ্ঠ 
পাপ লি লেস্পতাসিতা সপ পিপাসা পাস পসীসটিলাই- পেত বা পাস পীসপাসপাক্পাসপ পা পি ৯ সপ সস্তা 

স্িপাশ ২. বাসটি ৮ পি, 
পে প্পপ্প্সস পাপ পসপাপপাপপপ্পাপ্প পাপা পাপী পেস সপ সপ পিস 

পি ্প পি 

টিটি ০১১১০ 



তোপ পাপী শী স্পা পপি২ পাপেট পতি তত এপিশ্পাশপপপশীশীপিশিস্িল তত ১ তপশীশীটিশি ১ পিপিপি ািকিতাশিক ও) তি শি তি এ 

৯ উল কস ০ পা সি ছিল ৩ শি শি সর্প ৩৯৯0 তি ৯ ৯ ২৯ সি ও ৯5 ৯৫৮৮ তত ২ ৩ জিত ৮25০ ৮ তা ৩7 সিল 

শীস্পীস্দিনিস্িলাস্পাসসদিশী স্পস্ট স্পি্পিপস্িল পিিসপিশ্াসিলা শপ সলনি পাতি স্পা তত পাস্পা পি শি 

»পোিিসপিস্পিরাসিাস্টিশীসি্ািপা শা সা িসসিতী সিসি 

2 েসাসিিখি উস স্পিন সপাস্পাস্পিপিস্টটিলা শিরা উপ স্পিস্পিস্পিস্পাস্পিসিশা পি সপ শপস্পিস্টিপািপস্টিতাতাি স্পা ্িািিপান্পাসিপান্পা পাসপাস্পা পিসি শািপাদ ৭ 

লা 

০ ৮শশা্াীশশ ্্গশাী শী শী শশী শ্শশ্পীাি শি্্াীটিাোশ্ীটিিিসিোঁি 

নি 

 খুপখুন ধুনা-ধুমে মে ছাইল গ গগন 
“জয়ছুর্গে !? বলি আধ্য-্থতগণ 

পুলক-বিহবন আজিকে সবে। 
(উচ্ছাস) 

আজি আর্ধ্যবারা,_দামত্ব-বিলামী 

পতি-সমাগমে, হাসে মধু হাঁসি! 

আজি আধ্যগণ দাসত্ব-বন্ধন 

ভুলিয়ে পেয়েছে নবীন জীবন! 

হৃদি স্তরে স্তরে নব প্রীতি-আোত 

প্রমোদ-হিল্লোলে আজিওত প্রোত ! 

আজি ত্ুখ-ভানু ভারতে উদয় 

বর্ধ দিন পরে,_-হইয়ে সদয় ! 

এস কাত্যায়নি !-দেবি দশতুজা ! 

লও মাতঃ !-_আঁজি ভারতের পুজ! ! 

নাহি অন্য ধন ;--হৃদির ভকতি 

লয়ে হররম| !-_হুরমা হুর্গতি ! 

ছিন্র-লতিক|। 
(১) 

অনন্ত জগতচিত্র মায়ার দর্পণ_-. 

প্রকৃতির রঙ্গাগারে !-আশাপিশাচিনী 

সতত মোহিনী বেশে করিছে নর্তন 

জীবের জীবন-কক্ষে সর হি | 
শশী সস পপ লা পপি ২ এ 250৩ 
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নিউ লিট ০ 

পা পাখি পািপাপিপটি পাশ পালি 

প্লান পপিশলসিত পান পা পাটি লা শি পাস্পি্ণা। পাটি পা পািশাটতা। শী পা লো তা 

পা এশা পাট পাই 

বকের কির কবর রর ক 

সী ১৯০ 

সিস্ট প্লেট পাটি পি পা এসি ৭৯৩৯ সত শউিপসটি তাস ৯ ০ 5 ১০ পদ পিল উনি উপ ৩৩ শপে শী শী শী শেপ সস পপিপিপস্প শি শিীশ শািিিিটি 



শা কি আআ 

স্তন পি লস নি লাস্ট এ সিলসিলা লাক পো টিসি লা 

শী শীিিস্পিশ্াশািশোশ পলা পাপা পাপ সোপ সজউ 

শি ভাটি তে পান্টি পি পরি কাস লা” ৯ রী পি সি সি পি তো লে পন লাস্ট লোপ সস পোপ সি লি আত সত্ব 

১৪ মানস-কানন। 
শপ স্পশীশলীপিশত ২০৪ ও শিস শা পতি লি পকাশ পাতিল 

প্াশাশাপািপশপাপাা্াাসাসাাশীশাসী শশা শীশ্পীলাশীপপাপ্াাাপাা্াাপ্পাাাাা শা াাপ্াাটাপাশাাপাপাশাাীপাশ্িশীশি টীম 

সা সপশস্পিেস্পস্পসপসমপপসপস্পসপসসমপপরসসপস্ম 

2 পিপিপি সপ অতি তাস পপি পপ সপ পপ পপি পাপা পাসপিসলা সস পাপন আপাত পা 

স্থখ ছুঃখ জগতের প্রতি স্তরে স্তরে 

সময়ের আোতমুখে সদা ভানমান ! 

বিকাঁশিত বিধাতার ভুলন্ত অন্ষরে-_- 

«“ জীবনের গতি চির রবেনা সমান !৮ 

মোহীন্ধ মানব সদা করিছে দর্শন 
ভ্রান্তির কুহকী মন্ত্রে জাগ্রত-্থপন ! 

(২) 

ঢাঁলিয়ে গগন-অঙ্গে জলদ-তামস 

হাসিছে নিসর্গবালা বিছ্যুত-স্য,রণে ! 
ব্রিদিবের স্বর্ণ তন্ত্রী করিয়ে পরশ 

গাইছে শান্তির গীতি বিষাদ মিশ্রণে ! 
প্রকৃতি ! সাধের বীণ! বাজাও আবার, 

নীরব নিশীথে হৃদি করিয়ে উদাস ! 

খুলিদাও মরমের অবরুদ্ধ দ্বার, 

চিন্তার জঞ্জালে যথা জড়িত হুতাস !-- 

লুকাও অষ্ঠমী-শশী জলদের গায়; 
ঘুমাও নলিনীবাল! সলিল-শষ্যায় ! 

(৩) 
কল্পনে ! 

চপলাচকিত পথে দেখালে কি আজ-_ 

জীর্ণাগারে-_উন্মোচিত গবাক্ষের পাশে 
ক্ষীণাঙ্গী-বালিকামূর্তি !-__বিমলিন সাজ! 
নেত্রাসারে যথ। স্বর্ণ অরবিন্দ ভাসে ! 

পেস্ট শিলা পা পাস্তা লা সি পাটি পা লস লিস্ট পাস পন পন লিসা সিসি সি রসি লা 

ক আপ পপি উইল উপ স 



সস পর পা, ০০ পা 

জপ ভা নিবি ৯ সস পাস পিপাসা সি সি সত স্পেস সি শা সিল সি পা পির সস পা লিিলাসি তা ইসপিসিত ৬ জি 

নী 

৪৪ তকা। ১৫ 
। 

পপ ০ এ পাশ -পাশপি ৩৩৩ তা পপি পাত শীটীস্দিশািপপীটীশপিল শি পশিটিশাগাশপশি 

নিশীখ-নিভ ত-কক্ষে টন একাকিনী 

কেরে বাম! ?_-অশৌকের কানন-কুটারে 
কাদে যথ! অভাগিনী জনক-নন্দিনী ! 

কিন্বা ব্রজ-কুল-বধু নিকুপ্-মন্নিরে | 

বালিকার অর্ধস্ফট বদয়-কোরকে, 

না জানি কি বিষাদের অনল ঝলকে ! 
(8) 

দেখিতে দেখিতে অই ত্রিদিব প্রতিম। 
মানস-মরস-ম্নাত স্বর্ণ সরোজিনী,_- 

প্রকৃতির গুপ্ত কক্ষ স্ফ,ট মধুরিমা ! 

আরম্তিলা আপনার ছুঃখের জীবনী ! 

« এই যে অনন্ত বিশ্ব স্থখের আধার, 
বিধাতার লীলাময়ী-ক্রীড়া-নিকেতন ! 

অভাগীর পক্ষে স্ধু মরীচিকা সার !__ 

যাতনাঁঅনল-পুর্ণ_নরক ভীষণ! 
কোথা সখ ?--এ জীবনে হ'ল নাত দেখা! 

কে পারে ফিরাতে যাহা অনৃষ্টের লেখা! 
(৫) 

“ চমাস বয়স যবে--হায়রে কপাল! 

ছাড়িয়ে গেলেন মাতা অভাগী বালায়, 

এড়াইয়ে সংসারের দারুণ জঞ্জাল! 
অবোধ বাঁলিক। তাহা জানিল ন! হাঁয়! 

. _ প্রতিবেশী জন মিলি অনুরোধ করি & 

প্র 
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৮ ৬ প্টিতাঁ পা পোপ তানি 

্্্সসপ্সস্স ৯ পপপাপাসপপস সপসসপাসপাপাপ্পপাাপা পপ সিসি পাটি টি 

পালি 
িস্িপস্পাস্পাপিস্পািসপস্পি তির পাধিপাস্পিস্পাস্পিসিীশিপিস্পিস্পিসিপাসিপিসা স্পস্ট স্পা শশা সশাসিপাস্পাসপা্পি্পী পি পা পিিসিপ বাপি পাস্তা পা সপ পাসপান্পা তত 

দিলেন বিবাহ পুনঃ জনকে আমার ) 

পশিল সোণার গৃহে কাল-বিষধরী, 

ছাড়িলা কমল! এই কলঙ্ক-আগার ! 

অভাগীর ভাগ্যে চির বিধিবিড়ন্বন, 

ধাত্রী মাত্র উপলক্ষে রহিল জীবন ! 
(৬) 

ছিলেন সোঁদর এক গুণের আধার, 

বিমাতার ষড়যন্ত্রেরমনোবেদনায় 

নেত্রাসারে তিতি কষ্টে ত্যজিল! সংসার ! 

সে চিত্র আজিও জাগে মন্দের গুহায় ! 

প্রস্থানসময়ে যবে আপ্লুত নয়নে 

কোলে তুলি অভাগায় চদ্বি শত শত 

থেদ-পুর্ণ স্েহ-ধার! ঢাঁলিলা শ্রবণে, 
আজিও করিছে তাহ হৃদয় প্রহত ! 

আজিও স্মৃতির কক্ষে দেখি সে স্বপন 

চমকি উঠিছে বালা !__ঝরিছে নয়ন ! 
(৭) 

বালিকা সরল হৃদে ভীম বজাঁঘাতি 

ভাতার বিচ্ছেদছুঃখ হয়েছে সহন ! 

সহিয়াছে বিমাতার বিষদৃষ্টিপাত 
হলাহল-পরিপুর্ণ কর্কশ বচন ! 
জানেন ঈশ্বর--যিনি চরাঁচরময়, 

বিশ্ব-অন্তর্ভেদী যাঁর পবিত্র নয়ন ; 
এ ৯৮ উপাসিত লাস সিপা সা সপ স্া সিল সী পরি উস সত সিসির সিল ৯০ পালি ছি লাস্টিরাছিলস্িলািনস্টিলসিলীিতীস স্পস্ট সিস্স্পিসিলাসপাসিত দিবা সীল ৯ সিভিল উপাসনা ছি 

স্পস্পপএপশপ পাপ শপ পপ পা পি সস পপ শ্্পিস্পিশশ পাপা 

০৯ পা পিিপিস্ি সপ পস্িপ্পা হ ৯০ পাস সস? শে শিশপাসিাস্টি পালা এ পাপা শা 

চু স্প্পাপস্পাস্পাস্পাসিাস্িিসিলাসি ত সিল লোপাট পাস পা্িতিসিপাস্পপাস্পিপী শীা্পস্পসিতি পাস্পস্পসিপী পপি স্পন্সর পাি সি স্পািসপিাটি রেসি, ০৭৯৮৮ স্পা টিতে সতী পি শার্শা ৯ ্ টিপি রি 

১০০০০০০১০০০ টি রি টি রর স্পেশাল শশী শশী শা পিশাশোশিশীীাশী শশী শশী শীট শশা শশী) টু 2 



র্ জিভ? | ১৭ 
) পপ শাদা পপ গা পাশ শীা? পা শিশিসপদিপসপপকদ পাপপাপীপি পাশপাশি পল শপ 

কিরূপে হয়েছে দগ্ধ বালিকা-হ্ৃদয় 

ৃ উন্মুখ অস্কুরে ;__সে কি ভীষণ দহন | 
ৃ ভ্রাতার প্রস্থানদিনে ফুটিল নয়ন; 

ৃ 
| 

সংসাঁর_ বুঝিল বাল জীবন্ত মরণ ! 
(৮) 

বিমাতার দংশনের তখন কেবল 

একমাত্র উপলক্ষ র'ল অভাগিনী 7 

কত যে সয়েছি তাহা,কতই যে জল 
ঝরেছে নয়নে, জ্ঞাত অন্তর্ধামী ফিনি। 

অদৃন্টের অন্ত-তত্ব করিতে গণন 
ূ তক্ষম জগত !__তাঁহে অর্বাঁচীন! বালা 

ৃ কিরূপে করিবে তার সীমা নিরূপণ! 
ূ কেবল দেখিত চক্ষে ভুলদুর্িমাল! 

নাচিছে সম্মুখে !-তাহে বালিকান্ৃদয় 

আতঙ্কে কাপিত সদ], মানিত বিস্ময় ! 

(৯) 

“ কষ্টের জীবন-অস্কে হায় এক দিন 
নিশীথসময়ে গৃহে রয়েছে নিদ্দরিত 

চিন্তা ক্লান্ত অভাগিনী ;_যথা বিমলিন 

নিশায় নলিনীবালা-_( সরসী-শায়িত ! ) 

যামিনীর সেই যাম এ পোঁড়া জীবুনে 

আঁনিল নৃতন চিন্ত।;-_নহসা কে যেন 

টিটি ধরি কর,_সে কর স্পর্শনে 
সপ লাস্ট সীম ভপাসটিলীিলা লতা লাশ / আর ০২৩ ৯ পাটি সত সি আন সী সিসি ৬ হা শসপিপীস্পিা স্পা তে 

& ওটি 

এ স্লাস্মপিন্া্সপক্পা সিল টিলা সি সর সি স্পা স্টা্সি াপাস্স্পিপি সা সপরিতিল লি শা 

স্পাস্টিপিস্িলাস্সিপি সপ স্পা সত সপাস্পা্্পিস্সা পিটিসি পপাাস্স্পিিসিপী বা সী স্পা ৯ 

৫ স্স্পাস্পিকিপাস্পিশিসপাস্িশসিলসপাসপাস্পিসিশিস্পিস্পি্পিসিপ পিসি পপি পাপ পাপা স্পা স্পা৯্পাসিরাসিলান্পী শি সিপাস্পপাসিপা স্পিন খিল সপাস্পিরস্পাস্পি স্পা নিস পাস স্পা সাপ স্স্পাস্স্্্িস্পতি 

টিটি সস পিসি 

৮ 

শা ক 



শশী? শীশীশিশ শশী পশনপটিনি উষ্ট পাশ সিডি হক হি ্ 

লাস লাস ০ সি পাীিলীস্খিত এ শাসিত 

১2৬ ০ পি তপন ্ রি প্র শি না টি শাশিদীাীশিটি তত শা 

প্র পপ লালা এপোসিতািলাস্টিতপী + তা লাখ পা» লি পাপা লা ৮ লাস তা এসি বাটি লতি পা লাস্ট ৩৮ পাক্ছিণীশিত ললিত পাস সক পিতা শতশত তিশা এ 

১৮ মানস-কানন । পীর্ডে শি 

০ ৮শাশিশ্টি ১ লীগ পদ 7 শীত পাশা িদিশ শা শিশিশ্িপপিশ্পাীশীটী তিশ্পিশাশটিটিটি শশা শশী পিসী 

কাপিল হৃদয়-তন্ত্রী--খুলিল নয়ন! 

দেখিনু সম্মুখে এক নবীন যুবক, 

গৃহশীর্ষে ধা ধা করি ভজুলিছে পাবক। 
(১০) 

“ কহিল। সতুর যুবা-__অয়ি অবৌধিনি ! 
অর্দ গৃহ দগ্ধ প্রায় --ক দেখ এখন? 

বাহিরাও ত্বরা_অই বিশ্ব-বিনাশিনী 
গর্জিছে অনলজিহ্বা নাশিতে জীবন ! 

দেখিয়ে সে অগ্নিকাণ্ড কীপিল হৃদয়, 

ৃ 
ূ 

ৰ 

কেঁদে জড়াইয়ে ধরি যুবকের গলে 

ৃ 
ৃ 
ৰ 
ৃ 

ৃ 
ৰ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 

ৃ 
রা. 

লী পি তি কীতি তি পি পাস বাসি পতি ওসি লী সিসি পাস সি ৯ বস অমি সপ পি এ এ এ 

বলিলাম-_-রক্ষা কর মোরে এ সময় ; 

আজি বুঝি হই ভম্ম ভীষণ অনলে! 

বলিলা যুবক “কেন বৃথা কর ভয়? 
তোমারি উদ্ধার তরে এসেছি নিশ্চয়? । 

(১১) 

বলিতে বলিতে যুব! বিদ্যুতের প্রায় 

ভাঁঙ্গি গৃহপাশ্ব এক চরণপ্রহারে, 

করে ধরি উদ্ধীরিল৷ অভাগী বালায় ; 

চতুর্দিক হ'ল পূর্ণ আনন্দ-চিৎকারে ! 
শোকার্ত পিতার মুর্তি দেখিনু সম্মুখে, 

অশ্রুজলে অভিষিক্ত পবিত্র শরীর ; 

পাইয়ে হারাণ ধন ধরিলেন বৃকে, 

ঝরিল অপাঞ্গপথে স্নেহোচ্ছ সনীর ! 
১৮ হ্সিসিপিজিলীদ 1 পিল সিসি ০০৯০ 

২৭০০৭ শী শিশীিউতিশিস পপি শিীসতা 

৯০ ৭৮ তা শি কী পপির পার্স এস শপ শী পর উস লস পপর সরস” পি». পপি পস পাদ পাকা শাস্তি জাস্পিতিস্িগা * পান্টি লানপিলাসমি পিস পপসম্রাট পাস পাপা শট শোপিস নি 



$ ? ৃ | 

পপ 

রিচ ০১ পা নিপা পিসি লা তি পাস পাস পাপা পিতা পা লস সস পাস 

8. 

| র ূ 
1 

ৃ [ 

কা প সিএ পি তরি পি লজ্এি শর ০লী নিপল এ বা সি ভাসি রা লা? 

স্পা পাপা পপ পাপী পাপী 

৬৮ ২৯২4 ২০৮৯ ৯৯5০ ৩৩ শিক্টি ০৩ টিসি হি এট ২ 

ছিন্ন-লতিকা । ১৯ 

পিতার মরল ন্েহে ভিজিল নয়ন, 

লইলাম শিরে তুলি সে দেব চরণ! 

(২২) 

তারপর এক দিন সায়াহ্ৃনময় 

( চিত্রিত গগন-অন্ক লোহিত কাঞ্চনে)। 

সরলীসোপানে বসি মুদি নেত্রদ্ঘয় 

রয়েছি-_-হ্ৃদয় ব্যাপ্ত অনলচিস্তনে ! 
গরলপ্রমুখ অগ্নি সহত্র শিখায় 

তরল শোণিতশ্োত করি উঞ্ণতর 

বহিছে বিদ্যুতবেগে শিরায় শিরায়। 

ভ্বলিতেছে ধঁ ধা! করি প্রতি মর্শস্তর ! 

মহমা কে যেন আঁসি এমন সময় 

চাপিয়ে ধরিল কর-__র্কীপিল হৃদয়! 

(১৩) 

ফিরিল পশ্চাতে নেত্র___হইল দর্শন 

শরত-হৃধাংশু যথ। গগন-অঙ্গনে 

নবীনযুবকমুর্তি-_মানস-রঞ্জন ! 

স্ক'রিত ভ্রিদিব-বিভা- আম়্ত লোচনে ! 

অজ্ঞাতে হৃদয়কক্ষ হ'ল উদ্মোচিত, 

খেলিল বিদ্যুত তথা !- স্মৃতির দর্পণে 
দেখিল অবোধ বালা আছে সুরঞ্জিত 

সেই অমরার মূর্তি--কনক রগ্নে ! 8. _ _ . পাপ পিপল পাকি পাস শাসা পাশ শািস্পপিলশীশিপি পিপি পিউ পাশ শত শিপিপাকলপা পা পিস পপ 



পিপিপি পাশ স্পা পাস্তা সপ, পি পপ সপ সস 

সদপপীন্পিশিদ সিল ০০ ১ লা কা উিতাসিলাত 1 লাকি ২ কাসিপাস্টি পাত সরস তিসিত পি এস পাত পসটরর্পী তিতা তর তত পা লিটন ও পস্টিলাত তভপা লি সকাসিলা 

রর 
সী 

মানস-কানন। 

সেই যুক্তি-যেই মূত্তি অনল-শিখায় 
হ'তে ভন্ম--রেখেছিল অভাগী বালায় ! 

(১৪) 

“ পাগলিনি ! 

কেন সন্ধ্যাকালে বসি সরপীসোপানে ?- 

কাপিল যুবকক!--কি দিব উত্তর? 
“কেন সন্ধ্যাকালে বসি সরসীসোপানে ?” 

জানেনা অবোধ বাল! জানেন ঈশ্বর ! 

আবার কহিল যুবা--“বল স্্বলোচনে 
কেন সদ1 বিষাদিনী ?__কেন অশ্রুজল ? 

উন্মেষ স্তৃবর্ণ পন্ম গরল প্লাবনে 

কেন মান ?_মেঘে মাথা কৌযুদী তরল? 

অমি মুগ্ধে ! 

তোমার বিষাদময়ী অনন্য মূরতি, 

এ'কেছে হ্ৃদয়-পটে অভাগ! সম্প্রতি ! 

(১৫) 

পিঞ্জরের বিহঙ্গিনি ! পশগে পিঞ্জরে ; 

পশিবে অভাগা যুব! অনন্ত প্লাবনে-_- 
নির্জন-কানন-কক্ষে--ভূধর-কন্দরে, 

সাজিয়ে নবীন যোগী--যোগেন্দ্র-সাধনে ! 
অনন্ত সাগর সম ভালবাস! মম 

ঢালিয়ে দিয়েছি তোরে,_যাই পাগলিনি ! 
. 

চু সিসি পাপা লিসা সসিপাসিপাসি সানি পালা পাপা সি তা তো পাস পাস পসিপাসলিশ লাস তি্পািপাসিপাস্পাস্পিপাসিপাসটিপাসিিস্পািপাস্পিসিলাসলীসপাস্পিসিশা লাস্পিসিপাস্পিলাসিপাস্পপীিপীশিপাসপাস্পস্িাস্টি শিস সপিস্পিস্পিস্্পিসপিন পািপাত শপস্পিপসিপিস্পা পিপিপি শি পি পাস শী পি পপি পিসী পসরা 

মস পপ পপ পপ স্পাাপাসপাসসা পাপক্ষপাপাপি স্পা ীশিশীস্পীিশাশ শপে পপ 

৯ 



নপাস্থিলাসটিশাস্টি 

[যা সহ এ ০ 

শেপ শপ পাপ শা গাছ আপা ক ত০ ৪:4৩ শা ২৮4০ পাতা ০ াশীশিশীশাশিশিপীপিশশশিশিশীি নিশো 

যাই তবে !__-অভাগাঁর অপরাধ ক্ষম ! 
পশিবে অনন্ত ধামে এ মোর কাহিনী ! 

এক ছুঃখ শশীমুখি ! রহিল অন্তরে 

থাঁকিল ভ্রিদিব-পদ্ম ভুজন্গহ্বরে 11 

পাপ পসসপাপস্পাশপাাপিপপিসীশপাপটিটাশিটিশি িিটাহিশাটাাটাীশ টিপি 
০, পিপিপি তি লাশ ২ ২ ১ স্পিীদিীসটি পর লা পি শীল 28 ২ ২৮৯ ০ পতি সতত সিরা তি ৯৫ শি তত ছা 

| ডে নল তিক।। ২১ সার্ট 

(১৬) 

নীরব নিষ্পন্দ যুবা, ছল ছল আখি ! 

ঘুরিল বালিকানেত্রে অনন্ত ভূবন ! 

বিমুগ্ধা !-_অজ্ঞাতে যুবা-বক্ষে শির রাখি 

ধীরে ধীরে বিমুদ্িল যুগল লোচন | 

ন] জানি যে কত কাল নে সখ শয়নে 

ক অবোঁধ বালা! !__ভাঙ্কিল চমক ; 
দেখিলাম অশ্রুসিক্ত বিষ বদনে 

অভাগীবদন চাহি আছেন যুবক ! 

ৃষ্টিমান্র চারি চক্ষু হইল তরল, 
ঝরিল আসার ধারা! মানস-বিহ্বল ! 

(১৭) 

বালিকার বিদ্রাবিত-হৃদয়-সরসে 

ভাঁবের প্রবাহ-রেখ। ভাসিল যে ক, 

আশার আনন্দময়ী কৌমুদী পরশে 
রঞ্জিয়ে রজত বর্ণে মুক্তাহার মত! 

কে করে গণন তাহা ? কে করে দর্শন 

বালিকা-হৃদয়-কক্ষ-নিহিত অনল, ৬ 
* পষ্্তসমিি ক সরি উস স্সস্িলা পিসি লি পরি তস্সমসি ি 

শ্_ 5 
2১৩১১০ ১ 

এসপি লাস্পিসিপসটি পি পসরা তোতা ছিলি সিপিবি স্পস্ট পোস্ট সি তো সর রি লাস পাপা পিস্মপাস্পরিপ সি পসপ 



পি পক সাল আপ ০০ আপ পপ উন ৯ নিকাশ কল ১ পাবা লালা 

কলি শী শি পাস টি টন এত পি পেলো লি শত লা চলন, পিসি শট লস শত 0 পৌত্তলিক ল্ি িআাি চ 

পপ পা ্  প্পস াসস সপসপী পশ এ 

কি হেতু উঠিছে জলি? কেন ?--কিকারণ 

সরল তরল হৃদি হয়েছে চঞ্চল? 

জানেন ঈশ্বর যিনি চরাচরময় ; 

পূর্বেবেই করেছে বালা হৃদয় বিক্রয় ! ৃ 

(১৮) 

যেই দিন 
নিশীথ-নিদ্রার কক্ষে অনাথ! বালিকা 
ঢালিয়ে অবশ দেহ__ত্বপন খেলায় 

ছিল মত্ত !--প্রাক্তনের গুপ্ত যবনিকা 

তুলিয়ে দেখিতেছিল- স্বলন্ত জিহ্বায় 

গর্জিছে দুর্ববার অগ্নি বিকটদর্শন ! 

সহস! কীপিল হৃদি সহসা অমনি 

কে যেন ধরিল কর,-_ মেলিয়ে নয়ন 

হেরিনু যুবকমুত্তি ;১- করি হু হু ধ্বনি 
সত্যই ভলিছে উর্ধে গ্রচণ্ড অনল! 

আতঙ্কে অবল। হৃদ্রি হইল বিহ্বল! 

(১৯) 

সেই দিন সেই ভীম অনল সম্মুখে 
বালিকা সরল হৃদি করিয়াছে দান 

সেই যুবকের করে,_ আবেগপ্রমুখে ! 
অভাগী-জীবনে সেই জীবন্ত আখ্যান ! 

&. সেই দিন হ'তে সেই আশার স্বপন, ৬ 



টিটি 

সস সিল সট উপ ৬ উপ স্পাসিপী ৯িতি ৮ স্পা সি সপ সার স্পা পতি স্পা পপি উপ ভিত - স্পা ওত সা সিলিসির্ সি সিটি ওআ সা জ্ পপ আলি অপি পপ সন জবা সি উদ অপ তি সপ সর্প সি সি ঝিল ১ 

ঘ ৮ 

সপ পা শাশিপসসিপপপসপিপি ০০০ 

নিত্যই দেখিত বালা--কীপিত সাদর ! 
নব প্রণয়ের সেই অক্ফ,ট সিপ্পন 

হইত সে হৃদি-তন্ত্রে! মানিত বিস্ময় ! 
আঁধার জীবনে সেই স্বর্গীয় আলোক 

দেখিত অবোধ বাঁলা,-পাইত পুলক! 
(২৯) 

প্রাণের পরাণ সেই হৃদয়'রতন,_ 

ভিকাঁরিণী-জীবনের অনন্য সম্বল, 

বালিকার পাশে হৃদি করি উন্মোচন, 

পপ 

বহিল কপোল প্লাবি-তিতিল উরস! 

কি জানে বালিকা তার আছে কি উত্তর 

বলিতে জীবিতনাথে ?-মন্মের মানম 

খুলিয়ে দেখাঁতে তারে, তথা নিরন্তর 

কিযে কি হ'তেছে কা! বুঝেন! বালিকা, 

ফুল-লতা-বদ্ধ যথা কানন-সারিকা ! 

(২১) 
কতক্ষণ পরে মুছি বসনে নয়ন 

কহিলা হ্ৃদয়নাথ-“কেন পাগলিনি ! 
' ফুগল বিলোল নেত্রে আসার বর্ষণ? 

কেন স্্ানমুখী স্কট স্বর্ণ মরোজিনী__ 
এপোড়া-হৃদয়- রত্ন? বল একবার 

. ভালবাস তুমি এই অভাগা যুবায় ! ু 
৭৯৯ পাস পাস পাস সপ সিএস সি পি এ সি পাস্টি পি লা লাল াস্টিপাস্সি তাস পাস্মিসি পাসে এ শিস পাস পাপা পাস সপ ০০৯২ শপ পপ পিস পপর পপ পরশ পপ এ পপ পপ পপ পপ পো পি 



পাশ তি তাশিপীিপশাশা পশিশী শি তি ০৩০ শাাীশটািশিশ * শি শ্াষ্িীশীীশীশীশি পল সপন 
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যী 

৪ মানন-কানন। 

2 
রি 

1. 

উল 

18 88108. স্কিন কাত রন নতি ব্রড 

এ ০২ পাশ তি শীশিটশ্পাশীশিটী 

ৃ বল তবে তাদারিকে বল একবার 

ৰ শুনে বাই; জন্মশোধ ত্যজেছি আশায় 

ৰ অনন্ত জীবনে যবে মিশিবে জীবন, 

ূ ক্মরিবে অভাগ! এই স্ুখদ স্বপন 1: 

ৃ এ কি কথা !-বালিকার কীপিল অন্তর, 

ৰ আবেগ-প্লাবিত হৃদি হ'ল বিলোড়িত; 

ধরিয়ে দক্ষিণ করে যুবকের কর, 

কি যেন বলিতে হৃদি হইল স্তপ্ভিত! 
শক্তিহীন বাক্-যন্ত্র-_মলিন আনন! 

ফুটিল শরম-রেখা যুগল কপোলে। 
ধীরে ধীরে পুনর্বার তিতিল নয়ন; 
ছুই, চারি অর্রর্গবন্দু যুব! করতলে 

গড়িয়ে পড়িল আসি ;-_চমকি অমনি 

কহিলা যুবক--মোরে ভালবাঁপ ধনি ! 

(২৩) 
“ভালবাস ধনি! এর কি দিব উত্তর ? 
বালিকার ক্ষুদ্র হৃদে নাই কি সে স্থান 

ৰ জীবন-রক্ষক যিনি_-জীবন-ঈশ্বর 

র ভালবাসিবারে তায় !- স্ধু কি পাষাণ !! 
ূ ছুটিল ধমনীপথে প্রতপ্ত শোণিত, 

র %% ৪ রা করি ছি কাপিল অন্তর, 



চে 

টি তবলা সা 

টি চা আলী দা এ ৫ সি সক সপিলিসপানল "5 পি এসপি সিপিএ সিসি উপ সি তি ৩ এ সপ ক সি পিস সিটি লি অস্ত ৭ ক ভরা জিলা? ৯ লি বা রি 

শা পশ্প্পী পাশ শ্ীশীশাশ্িেিশতিশিতি 

পাট টি, প্লাস পিপাসা পম সি এ সপ 

প্পাস্পাস্পিকিসস্পাসিপাসপা্এাস্পাস্পিস্পাস্িপাস্পিস্পিশিস্পিস্পা পাস্পিস্পিসিপিস্পিপস্পিস্পিস্িলাস্পসিশিপপিস্পিসিবাসিলস্টিল সপাসিপাস্সিস্পিলাি পাসটাসিতী স্পস্ট পাখ্পাস্পিসপিস্পিস্পাস্পাস্পিশিপাস্পিস্িসিপাসাস্পিস্পিশিশপাশিপিস্পসিশা পিসি এ স্পট লা বাস্টিনি উপ সটাসসিবিস্টিশিসটিলাসি এস সসপিিস্প্ছি পি পাস পা পাস পাসনপরস্স্সসি, প 

রি ্ ঃ ৬ সস 

পাপী পপি ৮ শশী কাশী শশা তিপাস্পন লাীাপীপাশীপিশপীীপ্দিশিগপলীত গলভাপিশ্পীশিশিশিন শিপিশাপপাপালাল 

কুটিল রসনা বি হ'ল উচ্ছ রি )-- 
কহিলাম--“পাঁগলিনী কি রি উত্তর £-_ 

সতত দেখিতে প।শে চিত ধারে চায়, 

কিরূপে বুঝিবে ভালবাসে কিন! তায় !” : 

(২) 

বালিকার করস্থিত যুবকের কর 

হল স্বেদ-সিক্ত,_হৃদি হইল স্পন্দিত! 

নীরবে দেখিল বালা, হ্ৃদয়-কন্দর 

নূতন তরঙ্গ মুখে হইল কম্পিত! 
কহিল। প্রাণেশ--প্রিয়ে জনমের মত 

এ দাস রহিল দাঁ চরণে তোমার ; 

ভালবামি শশিমুখি তোমারে যে কত 

জানেন অন্তরধামী কি বলিব আর? 

গ্রাণেশবচনে- আরজ হইল নয়ন, 

হইল-_ 
' অরষ্ট সীমান্তে এক বিন্দু বরিষণ! 

(২৫) 

স্মৃতিলো ! 

'কি কাজ সে গুপ্ত-বহি স্ফলিঙ্গ বাশ? 

বালিকার ভশ্মাহ্ৃদে করিয়ে ফুংক! 

প্রধুমিত করিবারে কেন এ সা ? 

সপাপ্িশিসপিস্প সপ পস্পিস্পর্প পিলি সপা স্পা পা তাপ আস সপ আপা পাপ পাস্তা জপ সিসি আট পিট পাপা সপক্পা পানি এসপি অপি 
সপ পপ পপ পা পপর পক ৯৮ এপ 

ী 

0০ পিপিপি শীতে শশা 

কেন হলাহলে তীব্র পা সঞ্চার? এ 



টি 

মানন-কানন। 

উচ্ছ দিত হৃদয়ের রুল 
তরতর বেগে যবে হয় অগ্রঘর, 

কিরূপে বুঝিবে তাহা অর্ধবাচীন! বাল 

কোথা হ*বে সীম। প্রাপ্ত ?__জানেন ঈশ্বর! 

জানেন ঈশ্বর সেই স্থখ-সম্মিলনে, 

ফুটে ছিল নব দীপ্তি বালিকা-জীবনে ! 

(২৬) 

প্রাণেশ- আদরে দা ছিনু গরবিনী) 

ভুলিয়ে ঘাতনাপুর্ণ ভীষণ সংসার, 

খেলিত কল্পনাসন্্ে আশা-পিশাচিনী 

নিভৃত হৃদয়ে নিত্য,_হত চমৎকার! 

টলিলে প্রতিচী প্রান্তে দেব বিভাকর, 

প্রত্যহ ছুটিত বালা সরসীর ধারে 
ভেটিতেন আদি নিত্য জীবন-ঈশ্বর 
ছুখিনী বালায় তথা নব সমাঁদরে ! 

অকপট ভালবসা এ মর জীবনে 

সেই মাত্র জানে বালা প্রাণেশ-মিলনে ! 

(২৭) 

“নব জীবনের জ্োত নবীন হিল্লোলে 
চলেছিল ;--একদিন দেখি অকম্মাৎ 

প্রাণেশ কাতর-নেত্র-তিতি অশ্রজলে 

অভাগী বালায় আসি দিলেন সাক্ষাৎ 
আসামি সা সপ সপ ্ব্া ওং চিক উই উতরহি রা 50500280 কট তা 

ঙ্গ 
ূ 
ৃ 
র 
র 
ৃ 

ৃ 
ৃ শা নে পপ সি 

ৰ 
রর 



১ শশী শিশীশীশ্ীশীশিটি শী তি শীিশিািশীি শ্পীীশিটিশি ৩ 

সে মৃত্ি দেখিয়ে মম কপিল হৃদয়! 

কহিলাম-_-একি নাথ ! কেন হেন বেশ ? 

বল উপস্থিত আজি কি মহাপগ্রলয়? 

কেন হেন ব্যাকুলিত বল হৃদয়েশ ! 

অভাগীর হৃদে আর নাহিক পরাণ, 

হেরিয়ে তোমার অই বিষ বয়ান ! 

(২৮) 

সন্ঘরি' নয়নে নাথ নয়নের শীর 

অতি কঞ্টে বলিলেন-ইপ্রেয়মি আমার! 
মরমের ফ্রুব তাঁরা !__প্রেমপয়োৌধির__ 

অন্তরনিহিত রত্ব !--জীবনের হার! 

ভাঙ্গিতে তোমার আজি স্থখের স্বপন, 

প্রমাঁদ-বাঁসনা-পুর্ণ উন্মত্ত যুবক 

আসি উপনীত পাশে কর বিলোকন 1»! 
অবাক বালিক| ! নেত্র হ'ল অপলক! 

আবার কাপিল হৃদি, হইল দর্শন 

ক্ষণকাঁল ধুমপুর্ণ অনন্ত ভূবন ! 

(২৯) 

'«পশিল শ্রবণে পুনঃ-$“অয়ি পাঁগলিনি ! 
চলিল অভাগ! যুবা দুর দেশান্তরে, 

সঙ্গে নিয়ে মায়াবিনী আঁশাপিশ।চিনী, 
&. ” পাপিয়সী ধন- যা, 2৪ অন্তরে । 

অিলডিকা কা। ২৭ ” খ 

শা সা সরি ৩ আপা 

লী অসি পি পোনা ৩ জলা ০০৩ 

পপি শা স্শি পপ শিপ সী িপীশীশীপীপশী শি তশটি 

পলি লি সিল শি সক ২ রি 

তাপ তা শপ তত শত 

স্পস্ট পি তা পাত িপানিশিতল তত পানি এসসি 

শপ স্ল ৮. ৯০, ৭৯৮২০ স্পা সি পা টপস লাস্টপিশপাস্প স্পা স্পা পিসি সপ পাতি এত ক তা টি শি িপিশীশিাপপাস্পপপ্পাসসপাশশস্পপপি পপ পসপেপপশশপ শি শিটাশীশপপীশিপপী পাশা পাশ শপ শিপাপীপীপ্পীশিত শশী শিস 

৯৩০৩ সশাস্পির্পানি তি 

সি পাটি পাশ ৯৮০৯ 

৮৩৯৩ তস্সিত তি স্পিস্পািস্পিত উস 22৮ ৩5৩ 

চিরে ররররারার 

স্পিন 



পপ ৯৭ পশলা 7 

উষার রক্তিম ছটা করি বিলৌকন, 
স্কটোনুখ সরোহদে স্বর্ণ সরোজিনী, 
না হইতে আপনার পূর্ণ বিকশন, 

দলিত কুঞ্জারদন্তে !_জীবন-রূপিনি ! 
অভাগা সময়-আোঁতে ঢালিল জীবন ) 

'ভালবাঁসা-মহা ষজ্ঞ” হু'লনা পুরণ ! 

(৩০) 

“ প্রেয়সিরে ! 

কি যেকি হ'তেছে কাণ্ড এ হৃদয়ে আজি 

বলিতে অশক্ত !--হুদি দিয়ে বলিদান 

চলিল উন্মত্ত যুবা ক্রীতদাস সাজি ! 
বাগ্কালীজীবনে যাহা স্বর্গীয় সম্মান !! 
সয়েছি গঞ্জনা বহু,_সহিবনা আর। 

ধনলুন্ধ আত্মীয়ের আকাঁজ্ষা পুরণ__ 
করিতে ত্যজিব আজি ঘৃণিত সংসার ! 

দেখিব অর্থের বর্ম করি অন্বেষণ! 
এক দুঃখ প্রাণাধিকে বিচ্ছেদ তোমার 
কম্পিত করিছে হৃদি অভাগা যুবার !” £ 

(৩১) 

কি বলিব? বাক্যম্ফৃত্তি হ'লনা তখন, 
জ্ঞান-হারা ;--সরপীর সোপানশয্যায় 

রি ২৮ মানস-কানন। চা 

59585558858 রর 

: 

; 
১ 

1 

( 
৫ 

ৃ 

র 

ঢালিনু অবশ দেহ, (মুদিল নয়ন ! )-_ ু 



ঙ্গ 
পাপ থস্পপ্মস্  প্পরোপ প্্-প্থ্পপ প প প া পা্থাা 

৮ সী উপ বিলি সপ রা সর বলিস সি সপ জী অলী অতি সিটি অপ সিটি আপ জ্ঘ সিল সর আ্ী িভ স সল বির উরি সি ০০৩ ৯০ সত লাস্ট লী সিটি উাসিএনা্িলী অর উপল দ্র উস পল সতী রা কিকিসপিরি দিত ১ লিহ 

শপ 

হম-লাতকা। ২৯ 

০ পেশি স্পা পেস আপি পীপিপীপিপীসসী তল কপ এ ৯ ৮৮ পপির নত শোপিস নন পিপিপি 

ঝটিকা বিচ্ছিন্া৷ বনলতিকার প্রায় ! 
যখন সে মুচ্ছণভঙ্ষে খুলিল নয়ন, 

দেখিনু যামিনী ঘোরা !-_শিয়রে আমার 

বিমাতা বাঘিনীপ্রায় করিছে গর্জন ! 

আতঙ্কে কীপিল হৃদি !__কি বলিব আর? 

জীবনের আশ! যত দিরে বিসর্জন 

করিলাম বিমীতার পশ্চাত্ গমন । 

সপান্ম্পিশিন্পস্পর সপরসপিসসিি পসরা 
এ প্লাস 

০১৯৯০৪১পপ্- 

সিপপিশীসাস্পাস্পিসপাস্টপাশিপাস্পাস্পিসিলিটিপীশিপিপানপিসমপাস্প্পাস্পাস্পিস্পিস্পাস্পিসটলাস্পাস্পিস্পস্পিসিপাস্পাস্পিসিসিস্পিস্পাস্পান্া সপিস্পাটিপস্পানপপিস্সশসপ 

৯ ৯ পেপসি িিলিস্পিস্টিপসিসিলিাম্পি সপসটিপস্মিিমপস্মপসপস্মি পিপি 

(৩২) 

সেই হ'তে এক দিন এ পাঁপ আগার 
ছাঁড়ি নাই!- সহিয়াছি অনন্ত যাতন! ! 

পিঞ্ররের বিহঙ্গিনী করেছিল সার 

কঠিন পিঞ্জরবাস--( নিয়ত লাঞ্কনা ! ) 

পিতার ধিক্কারবাঁক্য,_ মাতার তর্জন-_ 

সহিয়াছি » সহিয়াছি অনন্ত গঞ্জনা 

গ্রতিবেঁশমুখে নিত্য ;হয়নি মরণ ! 

কলঙ্কিনী বলি সবে করেছে ঘোষণা! 

বনবিহগীরে !_ধিক্ মানবের মন,__ 

সাধ্বীর মর়মব্যথা বুঝেনা কেমন! 

(৩৩) 

বিমাতাঁর উত্তেজনা-অনল-শিখায় 
উত্তেজিত হয়ে পিত! করেছেন স্থির, 

নে ডুবাঁতে অতল জলে অভাগী কন্যার. 
পিল লা লি ১ 3 ৯ 

] | ) | ১ 
চু, 

ক *তাছি লীন লাকি লট পি পাস পি বু লি ভা পিসি পাতি তে ১ তি লহ রসি লি সন লি তাস তি তাহ তি তি লে লো ৮ 

লাশশিিশীস্ীপাপী শী পাপা পিতা ও পপীপলা পিক শিসিসপ ৬৯ পপ প পিপিপি 2 



চি. ৩০ মানন-কানন্। ছা 

| মনোমত বর এক. রিল জীব ূ ূ 

ৃ কালি নাকি হবে বিভা !_ হায়রে কপাল! 
ৃ কোথায় প্রাণেশ মম জীবন-ঈশ্বর !__ ৃ 

ৃ হৃদয়নসরোজ-রবি! এ ঘোর জঞ্জাল ৃ 

হ'তে কে বাঁচাবে আজি বল প্রাণেশ্বর 1 

তোমার আদরমাখা যতনের ধন ! ূ 

বুঝিলাম নাথ! 
ভালবাসামহাধজ্ঞ' হ'লন। পুরণ! 

(৩৪) 

আজি এই জীবনের অনন্ত বন্ধন 

ছিড়িবে অবোধ বাল! করিয়।ছে স্থির । 

গাণাঁধিক !__ছুখিনীর জীবন-জীবন ! 

হ'লন! সাক্ষাৎ দুঃখ র'ল অভাগীর ! 
ক্ষমিও এ অপরাধ,__অন্তিম শব্যায় 

পারিলন! অভাগিনী করিতে বন্দন 

ওপদ-রাজীব তব !__অনলজিহ্বায় 

হ'তে ভম্ম রেখেছিলে যাহার জীবন ) 

যে জীবন ছিল তব যতনের ধন, 

আপনি সে দিল ছিড়ি আপন বন্ধন! 
৩৫ 

এ সংসারে কোথা? যদি সোদর আমার 

বাঁচিয়ে থাকেন হাঁয়!__পশিবে যখন 

রা তার হিরন যা সমাচার, ৪) 

পি পিপাসা স্পরস্পাস্পাসিসা আপা সিপাস্সিাক্পাস্পা পাক্পাস্পিস্পি স্পা স্পা সপ সিলা সপাসিপস্পসিলাস্সিস্পপিস্পিপসিশ স্পা সিপিসিপাস্সেসি সিপা্াস্্পী্পিস্পাটিপ সাসিপাসিপা উািপাসিািাসি শাসিত পাহিও 

7 ৮৮ পপ শাশিীপস্সশিী পিপি শশী পপ সেপ্পোশপীশাশসো শী শী শি শি সি শপিি দ 

শাস্পাসটি পসপিপিসপ সি পি পান্স্পস্সিপাত তা ০ পাস লাস্পিলাশ 

5 

স্পা পা স্পসপিসা স্মি ্হিস্সি-শি। 

রি স্টপান্পাস্পাস্পিস্পরন্পি্্পিি পা স্পা আাস্পিপাস্পিসপনি ৯৯7 পাস্পি ৩ পরি তত না শসা সপশিন্পপস্পিস্্পি শর পাস্পস্পসপ সপ পাস্পাসিরাি, পা পািপাসিপাসাস্ি ৯৫ স্পা সত পাপা এ্িপিসিত সি উ পিলাস্ছিত তি হল সপ্ন তি স্পা শিরাসি পা 

॥ ঙ এ তল ৮ ১৮৯৮৯ লহ শি ০১ পরশ লা মা 

পাশাপাশি পাশিশীশিপিশীশি শিশিরে িশিশিতিসদিশত তত ও শি শা শিপ টা িস্পািশিশীশিশশশীশািী শি ীশাশীশীশীটী 



৯৮৮০ এ 

ডে ১ 22222 অহ 7727 ” 

ছিন্ন, ুলতিকা। ৩১ 

পাঁজর মে শোকে দরদ] ত্যজেন রা ূ 

রা বোন্ ছুটা মোর! সংসার প্রান্তরে 

ছিনু ফুট এক পাশে,_হায়রে কপাল! 
ছুটয়ে গেলেন ভ্রাতা দূর দেশান্তরে ! 
ঘিরিল অভাগীভাগ্যে অনন্ত জঞ্জাল! 

পুনঃ যদি কভু দাদা !__ 

ফিরে আমি গৃহে_ডাক “কোথায় ভগিনি ! 

উত্তরিবে এতিধ্বনি “কোথায় ভগিনি 1? 

ূ এ 

১:43 

লস্ট পা পাত তত পি 

২, সাপ প্পিশীশে্পীশীশীশীশ শী  শীশাাাাাী টাটা শিট শীিশীাশীীীোীিিটি সি পটল, লস্ট তি পাত তি প্িপসি_ লাশ তিতাস সি স্পিিশ সিসি শাস্টি লাশে স্টিল উপরি "পর সরস পা 

গু 

পাশ পীস্পীলিনদিপীসসাস্সিপপসিপস্টিলী পি 

৩৬ 

জন্মভূমি জননি গো! জীবনের তরে 

চলিল দুখিনী আজি ত্যজিয়ে তোমায়! 

যে জ্বালা জলিছে সদ! হদি স্তরে স্তরে, 

নিবীবে আজিকে তাহ তাক্ষ ছুরিকায় ! 

কোথা হে অনাথনাথ দেব দয়াময় ! 

অনন্তযাতনা দগ্ধ অনাথা বালিকা 

অন্তিমে ঘাচিছে আজি ওপদআশ্রয় !” 

কীপিল বালিকান্ৃদি '__ শাণিত ছুরিকা 

ঝলদিল দীপালোকে !_-জীবন বন্ধন 
দ্রিল কাটি !__ছিন্ন লতা হইল পতন! 

5 চলা তি লি ৭ লেসদিরািপসছিল শট পা লালা পাস াদপসসিসটিলাসদিিসপি্ লাস পাটি পলা ওলাঁছি লী ৬লাস্ছি পা লি লািতীলাতলাসস লী পিরীতি প ৯ তি লালাসিলাি পাশ তািলাত তত পরশ লা পাশি পালিত 

.্্পীস্পপ৮৮সস ৯০ পপ ৮৮ পপ ল পপ্পপ পাাপসাপপ ১০০৮৭ শশা এ শিশিশীশিশীশিশিশীশশী শী শীশীশিশাশি 

___ 7 শা শী শী পেশী শশী 

পা পপসঞ শী শী পি শীশশীশীািা,র-শসপিপা ল্য সিসিসাহিেসপসিসিপিসিপসপিসিপস্পিসিপাস্পাটিপার্পাসিলস্পাস্পিস্পিশীসাসিপাস্পাস্পি সিপিস্পিস্পাশি পা্পীস্িলািপিসপাসিপা্াাস্পিসিস্পিস্পিস্পাস্পাস্পিনি পি পিপা্িপাস্পস্পাস্পিসপিসপপাসিপাসসপরসি পর্দার 

ক 

ঠ্ 2 পলি পাট পলি পাটি পিপি লীগ পাটি পাটি পাটি পদ পর পাটি পাট পাট পা পা 

এ পি লাস্ট সি পিপি পাটি পি পি ছি এসি শি বাসি পি পপ পো সপ শসসপিশি তি পাটি টিপি পাটি পাটি পতি পি পাত 
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৩২ মানদ-কানন। রঙ 

গরল উচ্ছ 'স। | 
0০১০ 

১ 

ভবেক্দ্র-ভবনে, নগেন্দ্র-নন্দিনী 

উপনীত আজি ;ত্রিদিব-বন্দিনী ! 

বিজয়াবসানে ছাড়ি হিমালয়, 

আঁধারি ভারত-ভকত-নিলয় ! 

হেরিয়ে ভবেশ, ভবানীবদ্ন, 

অপার আনন্দে ডগমগ মন! 

ধরে না আমোদ শ্বেত ধরাধরে, 

উছলিয়ে যেন পড়িতেছে গণড়ে ;-- 

হাসিতেছে অয়! বিজয়া বসি। 

্ 

“বম্ বম্ বম হর হর হর!” 

বলিয়ে ভৈরব কি্কর নিকর 

গর্জিছে সঘন,প্র।রুটে যেমন 

ঘন ঘন হয় জীমৃতগর্জন ! 

তালে তাঁলে সবে ফেলিয়ে তাল, 

নাচিছে আনন্দে বাজায়ে গাল! 

“বধূ বম্ বম্ হর হর হর! 

প্রতিধ্বনি-্বরে ধ্বনিছে কন্দর ! ৰ 

টু নি ডি ভালে ভিন চি ] ৯ 



এ ই সসারতসসাসাপাসস 

পাস দা লট উর সী সত সি সপন পা সর্ট সি জী সি উপ সিবিএ সত পালিত উনি রী জর পাস লিক সর পিস ০ পি সন ঘন উরি 

গরল উচ্ছাদ। 

৩ 

বির রতিকারাছিও 
অথবা প্রবল-বায়ু-বিতাড়িত 

শ্বেত ফেণমালা,১-সাগর-বেলায় 

প্রপু্তী আকারে যথা শোভ। পায়, 

তেমতি ;,_ ধবল অচল কৈলাসে,__ 

অনন্ত হীরক-বিভা বিকা,শে 

শ্বেতবরবপু, বুষভ-বাহন, 
ছুলু ঢুলু ভাবে চলে ত্রিনয়ন ! 

ন। ধরে আনন্দ অধরতলে ! 

ভবানীর ভাবে বিধবল ভূতেশ। 
ডাকিয়ে নন্দীরে করিল! আদেশ,_- 

নন্দিন্!-_ 
বাছাঁরে এমন আনন্দনময় 

ঘোট সিদ্ধি ত্বরা,__বিলম্ব ন! সয়) 

বাছি বাঁছি আনি মিশীও তাহায় 

ধৃতুরার বীজ অধিক মাত্রায় ! 
ঢাঁল গম্কাজল ভরিয়ে কটরা) 

ঘুরাইয়ে “টা” ঘোঁট দেখি ত্বরা ;. 

«জয় জয় শিবা সিদ্ধিদ1” ব'লে! 
(৫) 

একেই উন্মন্ত ভবেশকিন্কর, 

তাহে প্রভৃুআজ্ঞা,- প্রফুল্ল অন্তর ! 
১০ 

টি ধা রিট উপ ৯৬০৯৯ পাপাসিপিসপাাসিদিিপিসপাসিস্পিসপিস্পিস্পিস্িস্পাস্পাসস্পিসপিস্পিসমপিস্পিস্পিসিস্পিসপিসিপিস্পিসিসিপাসপস্পিপাস্পাস্সা্সিবসিলেপস্পাস্পস্পিস্পস্পাস্লিপসপিস্পিপস্মিপসপী সি পনি ১ পা সিনা সপ সপসসমলাস্পাপপসপসরিপসসসপপা উদ 

শা ীপশিীশশী শী শী ীপা শশী পাপপাপপাপপপপা শশা সী স্পা শসশীসিসপাীী স্পা শশী শশী পী পাপী শসা পাশাপাশি সাদি 

শ্সস্্প শিপ িশীস্পী শসপীলীশিপীশিট ন ক 

রি 
৫ 



স্পা 

ছি সি পাপ পাপা পোকা সিসি লাল পান পাস সমস লো পিসি রিলিস পার্স রি 

ৃ মানস-কানন। ) 

সার স্রপ্তপপপরাশা্ সারার 

্ 

গভীর গর্জনে পনিজদল? গণে, 

«“ সিদ্ধিআাঁন” বলি ডাকিল| সঘনে। 

শুনিয়ে শঙ্কর-কিন্কর-নিকর, 

ধ্বনিল হরষে “হর হর হর!” 

অপার আনন্দে হয়ে কুতৃহলী, 
আনিয়ে যোৌগণল সিদ্ধিপূর্ণ থলী, 

ত্রিশুলী-পার্স্থ নন্দীর আগে! 

(৬) 

আনন্দিত নন্দী উমেশ-আদেশে, 

বসিয়ে প্রকাণ্ড গিরীন্দ্র-শিরসে, 

ভীম ভুজযুগে ভীমদণ্ড ধরি, 
ভীম-অনুজ্ঞায় ভবানীরে স্মরি, 
ভীম বলে ভীম-বলী বীরবর, 

কীপাইয়ে ভীম পর্বত শিখর,_- 
আরস্তিল সিদ্ধি ঘোটিতে সত্ব, 
সিদ্ধকাম !- সিদ্ধিঘোটন-তৎপর ! 

মিশা”য়ে ধুতুরা অধিক-ভাগে ! 

(৭) 

হ'ল সিদ্ধি ঘোটা, দিলেক ধরিয়ে 
ভূতনাথ আগে! ত্রিনেত্র মুদিয়ে 
প্রমেদ-বিহ্বল ভূতেশ তখন 
পানকরি সিদ্ধি, বিগত-চেতন ! ্ 

সনি সস 



ছি. 

রাস্তার স্জাসমাসসস্সশিসপাস্স সস সপ 

গরল উচ্ছাদ। | ৩৫ 

দারুণ নেশায় টলিল শরীর, 
(টলিল কৈলাস হইয়ে অস্থির!) 
আরক্ত ত্রিনেত্র অদ্ধনিমীলিত, 

অনন্ত জগৎ করিয়ে বিস্মিত, 

পড়িল! ঢলিয়ে নন্দীর কোলে ! 
(৮) 

কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড ভবের বিহ্বলে, 
গরজিল ফণী নীলকগলে ! 
ধক ধক্ বহ্ধি কপাল-ফলকে 

জ্বলিতে লাগিল ঝলকে ঝলকে ! 

উছলিয়ে ভীম জটার বন্ধনী, 
কল কল স্বরে কল-কল্লোলিনী 
ছুটিল সবেগে, প্লাবিয়ে ভূধর ! 
উঠিলেক ধ্বনি “হর হর হর !৮ 

কীপিল ভ্রিলোক সে ভীম রোলে ! 
(৯) 

বিশ্মিতা বিজয়া ! সাদরে অমনি 

বলিল! “ হেরগে হেরম্ব-জননি ! 

অচেতন হর সিদ্ধিপাঁন করি, 
করাও চেতন, যাঁও সিদ্ধেশ্বরি ! 

যাঁও ভ্রিলোচন! !__ যথা ভ্রিলোচন ; 

করাও তীহার সংজ্ঞ৷ উদ্দীপন !-- 
শুনিয়ে সে বানী ভবমনোরমা, 



( শারদ-কৌমুদী জিনি নিরুপমা !) . ৃ 

দ্রুত উপনীত ভবেশপাঁশে ! 

(১০) 

অস্পন্দ শিবাঙ্গ হইল স্পন্দিত, 
ভীষণ গরল হ”ল উদগীরিত ;- 

( নীল-কগ কে ধরেছিল! যাহ! 

সমুদ্রমন্থনে !-_নিঃসরিল তাহা 1) 
ধক্ ধক্ তায় জ্বলিল অনল ; 

ধরিল! ভবাঁনী পাতি পাণি-তল 

অঞ্জলি পুরিয়ে,_ সে ভীম প্রবাহ 
তীব্র হলাহল !--চাঁরু অঙ্গ দাহ 

হইল উমার !-_স্থৃতপ্ত কাঞ্চন 

মুরতি ধরিল অদিত বরণ ; 

কপিল ত্রিদশ ভীষণ ত্রাসে ! ন্ 

(৯৯) 
অস্থির! শঙ্করী, কহিল! শঙ্করে”_ 

$ 

টি ৩৬ . মানন-কানিন। ্ 

(ত্রিতন্ত্রী বীণার পঞ্চম ঝঙ্কারে |) 

“হের বিশ্বস্তর ! বিশ্ব রলাতল 

যাঁয় যে |_উচ্ছ্সি ভীষণ গরল ! 

ধরিতে এ বিষ অশক্ত। ভবানী, 

কোথায় রাখিব ? বল শুলপাণি !”-- 

. হৃছু হাসি ধীরে,কহিল মহেশ & 
২৭ পাস্পাস্পিপিসিসপিি ভাসালেন পাস্তা সপাসিপাস্স্পসপাস্মপ স্পা তাী পাপা স্সপিসসপপরস্পিপসসি পা সপ সপ সস সপ সপ আসিস সপ 

পেস পসসপসসপসপস পাপা পপ্পিস্সাা শা শীাশিশাটীটি  শীশাীীাশ্ীশীটা কীট ও তা তিশিশীটি 



“ফেল আর্্যভূমে”-__ শুনিয়ে আদেশ, 

ভারতে গরল ছাড়িল! সতী । 

(১২) 

ভারতের প্রতি শিরায় শিরায়, 

অস্থিরন্ধ -পথে, জ্বলদগ্রিপ্রায় 
সে উঞ্ণ প্রবাহ হ'ল প্রবাহিত ! 
ভীম হলাহল হয়ে উচ্ছ'সিত 

প্লাবিল ভারত !__বিধির বিধান, 

নন্দন হইবে বিকট শ্বশীন ! 

ছাঁড়িলা কমল! ভারত-নিলয় 

মহ বীণা-পাণি। ব্যথিত হৃদয় ! 

হেরিয়ে ভারতে গরলবতী ! 

১1 
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একাকিনী। 
সখা 

টে 

'বিজন বিপিনে বসি একাকিনী 
কেরে বামা অই বিনোদ-দামিনী,__. 

. শারদ-কৌমুদী জিনি স্বরণ! ! 
ললিত লাবণ্য !__বিলোল-লৌচন৷ ! 

ভূতলে অতুল রূপের খনি ! 

ণ 
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সি সি সিসি লি সি সিল লাস রস তাস রর সমস 

বাপ পপ 

৩৮ বার. কানন। চি 

শুভ্র উত্তরীয়ে তনু আবরিত ) | 

হীনআভরণা-_নবীনা যুবতী, 
প্রকৃতির যেন প্রশান্ত মূরতি ! 

চিত্রের আদর্শ !__রমণীমণি ! 

(২) 

কাঞ্চন-মণালে কনক-কমল 

জিনি করতলে স্থাপি গণডস্থল, 
বন-বিহাঁরিণী__অনন্য-মানসে, 

(ব্ব্ণ পন্ম যথা শান্তির সরসে!) 
ঢল ঢল নেত্রে রয়েছে বসি। 

চাচর চিকুর চুমে রজঃকণা, 

কৃষ্ণ কাদন্িণী,_নাগিনী-গপ্রনা | 
ঢাকি চারু পৃষ্ঠ, উন্নত উরস ; 
চপলা-জড়িত তোয়দ-তামস ! 

কিম্বা যথা! আধ জলদে শশী 

৩) 
শারদ জ্যোন্নায় ঘনমাঁল। মাখি, 

কানন-প্রাঙ্ঈণে থেছে.কেবা রাখি !_- 

কে যেন হীরায় পান্নায় মিশায়ে, 

রেখেছে অপূর্ব মুরতি নির্্মায়ে 

নিবিড় গহনে, মনের স্থখে! 

কেরে এ কামিনী--এথ! একাকিনী, 
পিপলস করস প্লাস সপ 



(ছি. আকাকিনী । বা। » ছি 

ৃ বনগতা৷ যথ। জনক-ননদিনী | 

ৃ নল-মনোরমা চরুশীল! সতী-_ 
র অথবা কাননে হারাইয়ে পতি ! 
ৃ কিন্বা-বনদেবী বিনতমুখে ! 
ূ (8) 

ম্ুছু সমীরণে কাপিছে বসন, 

কীপিছে অলকা-_ভুবন-মোহন ! রা 

নদী-হৃদে মুছু হিলোলে যেমন 

কীপয়েমধুর বিধুর কিরণ, 

তেমতি ;-_ রূপের বাহার খুলে! 

এ চারু-বদনা, ললিত ললন। 

অতুলিতরূপ,--অমর-বাঁসনা ! 

বন আলো করি বমি একাকিনী 

কেরে হেম-গ্রভা ?__কাহার ভামিনী ? 

আনত আননে আপনে ভুলে! 
(৫) 

দেখিতে দেখিতে হইল স্পন্দিত, 
সে দেবী-প্রতিম! 1__বায়ুবিকম্পিত 

ব্বর্ণলতা। যথা দেবেব্দ্র-কাননে !-- 

. খেলিল বিদ্যুত আয়ত নয়নে 

স্বর্গীয় প্রতিভা বিকাশ করি! 
কীঁপিলেক ঘন পীন বক্ষস্থল, 
বারিধি-উরসে যথা উর্মিদল | ষ 

টু ৭ সরস পতীসতি ল কস অপকিন্সসি্সসপএ প র ব পস্স অ্প লো ্৬ লি এস র 
টি ১১১ 



| স্পা পপ নাউ নাস 

০৬৪ ছিল সিসলীতি লাল সি আলাপন সিসির সিলসিলা ভপসিাসিল ভিলা ািীসদি লতাপাতা ৬ পতি সির সি পাস তিস্সিতাসিপরসসমপিসা রসিপসিলাসি 

৪০ মানস-কানন। ূ 
শশা শপী পাপা 

কাপিল অধর, প্রবালজড়িত 

অনঙ্গ-কাম্ম্ক !_-হইল কম্পিত 
মন্দাকিনীননীরে স্থুবর্ণতরী। 

(৬) 

ত্রিদিবের দ্বার করি উন্মোচিত, 
হ্বকী-কিন্নর-কণ্-বিধুনিত 
কিন্ব! স্থরবাল'-্থন্বর-লহরী 
পশিল সহসা কানন শিহরি 

শ্রবণ-বিবরে স্থধার ধারে। 

দক্ষিণ পবনে চলিল নাঁচিয়। 

সে মধুর গীতি !--ঢলিয়! চলিয়া 
জাহৃবী-জীবনে, অন্ত ভবনে, 

অনন্ত গহনে, অনন্ত শ্রবণে 

রর পশিল কীপায়ে অমরা দ্বারে । 

৭) 
বনদেবী পানে ফিরিল নয়ন 

হেরি,_-কল কণ্ঠ করি বিধুনন, 
স্থতাঁর সেতারা, বীণ৷ বিনিন্দিত 

ছড়াঁয়েছে বাম! মধুর সঙ্গীত, 

অনন্তগগন বিভেদ করি! 

হৃদিস্তরেস্তরে, শিরায় শিরায় 

ট. পশিল সে গীতি বিমল ধারায়! 
পাস পিসিবি সি ছি লাস সিসিক সিসি 

₹ পল তাপ কপ পি পাপ 
গালি রসি জট পিউ জিত জ্বি এল আআ আর 



চে 

॥ 

& 

রঃ সপ ০০০০ দিপা ০০০৯০? শপির্পী সপ পিশাচ নপগ পপ সাপ 

৯ ২৯ এসি সিসি উি ১১ ৩৯টি এসি 5 ছি লস্টি ৯ পিট এ পি ৯ তি এ এ এসি সি লি এসি 5 ৩ সি তা পি লা নিস পা পতি পি পা টি পা লি সিস্ট পিসি পানি কাস লি সিপীসটিশ 

৮ শা াপাশাাশাাপপিপপপাীপাীশপীপীসসপী পিপিপি স্পা পাগজ৮৮১ পাপা পাপাশিপাপি পিপিপি পিপাপসিিশি৮৯ ০ ১ পাশাপাশি তত ৮ পাশপাশি 

] 

এ 
ণ কীপিল দয়! হৃদিতন্্রীযয় ! 
1 সঙ্গীত-সঙ্গতৈ হইলেক লয় 

হৃদয়-ত্রিতন্ত্রী মে তান ধরি। 

| ৬ 
1 কেরে কলকণ্ঠা মধুর নিস্বনে 
ৃ বিজন বিপিনে তুষিল শ্রবণে? 

ৰ কেরে এ অবলা এথা একাকিনী ? 

1. কিনরী, অপ্লরা, গন্ধবর-শন্দিনী, 
অথবা মকর-কেতনপপ্রিয়। 

মধু-ক্ে মাখি বিরহের বিষ, 

বিরহ-সঙ্গীতে পুরি দশ দিশ, 
কেরে স্তধাময়ী স্্ধায় গরলে 

মিশা"য়ে ঢালিছে ধরণীমগ্ডলে £ 

কি তাপে না জানি তাপিত হিয়া ! 

লি ০ পেসটসটিপাসি শসা সিল সিপী উ পীিলাস্টিশপপীশলিশিপাপিসি শিবা পিস সী 

৷ 

| (৯) 

৷ সঙ্গীতের সহ,_ অঞ্জন-রঞ্জিত 
বিলোল-লোচন-অপাঙ্গ-বাহিত 

| হ'ল জলকণা ! _যুকুত-গঞ্জন ! | 
| গোমুখীর মুখে জাহৃবী-জীবন 

? ধীরে ধীরে যথা গড়িয়ে পড়ে ! 
1. তেমতি কি হেতু আসার-বরণ! 
] ঝরিল নয়নে !--কেনরে ললনা 

আহি ৬ সস স্পাইসি প্রপার্টি পি সপ ৯৬ সরস পর সপ সিসি সস সপ আপিল পাসিপিপাস্পাস্পিপিস্পাসিপাসিত সিপানিপাস্পিসসিশিসপাসিলা সিপিবি পাপ িপিসিপাসিপাস্িপিস্পসিপ সপ্ত শপলিসটপাস্পিসমপিস্পসিপাসিিসিরি পান্না স্পা পপ পাশা সপন পাশ সপ সর্ট পাপী, 
ড পাপা পপ পা পপ পপ পাপা শাশাশ্্শ্শ্াাীশ্ীশ্ীশ্পীীশাীী টিটি শা াশাীশীশীসিীশীীশীতীতি ঢ আপনার স্বরে আপনি বিমনা ; 

দিত পা স্পিজসি৩ ৬ তাসিতা সপ সরি জল সতী শাসসপ লস্প পিল শর সিসসিপ্িলা সপিস্িনী সলিল পিসি বর পর উপাসনা দ্ ১৮০৯ লা লী সি আপন 

০৮ পেপসি টপীপীগাছ ক পদ শি ৮ ২৩5 ০৮৮ ০ ০.০ লাদাপাল লাল বং _ কি পসি পিপ্পিপাশীশ পি িশীাশহছিশ তা শশশীপাশীশিশিশ ক শিপ ৪৯৮ পাটি ৩৯ ৪৯০০ ০০১) 

€ ! 
:? 1 

৬ 



ছি. হে 257 22222 স্নজষ্উ। 

মানস-কানন। 

ডি টি প্পাাস্পাসিপিসিপিস্পসানিপিিপিপাসিসিস্পিস্পাসিপাস্পীপাস্পিস্পিস্পাস্পিস্পিস্পিস্পাস্পিস্পাসিপাসিলিস্পাস্পিস্পিস্পিস্পাস্পিস্িলস্পাস্পিস্সসিশিসপাস্িস্সপিসিপসি সাসিা্পাস্িপািশ সপাসপাস্পাস্পিসপাসপিসপিস্পসিপিস্পস্পিস্পািপিসিশস্পিস্পাস্পািপাসিপাস্পিস্পিপসপসাস্পিস্পিসপিসপপিসপীস্পি স্পা 

স্পা পাশপাশি শিট স্পিন সপপাপাপািপাশটি। 

কোমল হৃদয়ে কি যেন যাতনা 

উঠিল জাগিয়ে বিষাদভরে ! 
(১০) 

কেরে একাকিনী বন-বিমোহিনী | 

বিষাদ-সন্্ীতে পুরিছে মেদিনী ; 
কেন ঝর ঝর নয়ন কোণায় 

ঝরিছে মলিল ঝরণার প্রায় ! 

জ্বলিগে হৃদয়ে কি পাপ জ্বাল! ! 

চিনেছি চিনেছি হ'বে না বলিতে, 

গরল-পুরিত তরল সঙ্গীতে, 

হৃদয়-অর্গল করি উন্মোচন 

দেখায়েছে ;__এ কে রমশী-রতম ?-- 

“ অভাগ! বঙ্গের বিধবা বালা!” 

স্পট) 

মহা-নিদ্রা। 
শর্ট 

(১) 
উদ পূর্ববাসারে ভানু পশিছে পশ্চিমে ; 
আঁসিছে যামিনী ;- পুনঃ উদ্দিছে তপন! 
রঞ্জিছে প্রদৌষ, উষা স্তববর্ণ রক্তিমে, 

কালের অনন্ত চক্রে ;-_( নৈত্যিক দর্শন!) 

-্ স্পা সপসপসিিমিপসপিসসিসিসাসিসসিস পসিপসসিলস 

আশার বুদ্ধদ শত মানস-সরসে 
সি রাস সস 

শী শীতে সিস্পি সপে 



১ 

তং 

রি 2-০৯৯০4০০৯০০০০১০৮০১৯ সপ 
্ শত পপি সরা স্টিকি ৯ পিপল সিএ পলিসি লাক সনির সা ৮ লস্টিিলক্ি টা নাসিক শাশিত তা রী সছ তসটিলী লস রাত সি ৩ সি স্টিল ছিলি সলনি তত এরি লী সস লা সপিতিসি তাজ স্সি পা সি এ ৬ তা সিল ০ সউশীসট তা পাস লাস 

: 
; 10৯ মহা-নিদ্রা। ৪৩ 
ঢা 

র বীর ভিত নিনজা রাটিকাার রক 
11 1 )$ 

1৫ 
6 
( 
/ 

|. নু 

/ 

স্পা লী এপি পাি লো তন শা শা লা ০৯ ২ 

পাসশিশী পিকাসি পাটির পাশ পাস পাতা শর্পাি্পা তি পলাশ পাটি তাছি তি শত শট 

শত শসিলাসিত 

শী শপািতা শাঁশিপীসিদাশত তি তি পাশ 

লাশিশাসি শশ শলি পাই 

পিস্পীপাস্পীসপিসিত ছি পাটি শী 

০৮ ৩ জাত এল 

পা পো শি লী ৩৯ 

৬ তি পা্িলীসিপা্িপী উপীস্টিলাস্সিপাস্সিণা » পোসিপাস্টিল তিশা পীন্পা ৮ শপাশপস্পিসিপা পপি 

চি 

'কালি তথ! ভাবনার বিষম হুতাস 

- 

১ 

উাষ্টছে, ফুটিছে, ক্ষণে মিশিছে আবার ! 
নিত্য নব সময়ের সমীরপরশে- 

হ'তেছে প্রকৃতি-কক্ষে বিছ্যুত-দঞ্চার | 

বাজিছে কালের ভেরী কঠোর নিস্বনে ! 

ভাসিছে অনন্ত বিশ্ব-_অনন্ত প্লাবনে ! 
(২) 

স্বখ ছুঃখ জগতের প্রতি স্তরে স্তরে 

বাহিত, তরঙ্গময় অমিয়-গরল ! 

শান্তির সলিলে কোথা তাপ শান্তি করে, 

কোথাও জ্বলিছে ভীম নরক অনল! 

নিসর্ণের কক্ষে কক্ষে নিত্য বিপর্যয় !__- 

রাজার প্রাসাদ কত জন্বুক-নিবাস ! 

রাজ-হন্ম্যে রমা পুনঃ অটবী-হ্ৃদয় ! 
মহাসিন্কু-বক্ষে নব রাজ্যের প্রকাশ ! 

স্ুন্দর নগর কত কাল-কুক্ষিগত ! 

চারু সমতলক্ষেত্র উন্নত পর্বত ! 

(৩) 

ত্রিদিব-প্রতিভা যার বদনে বিকাশ 

দেখিছ আজিকে নব স্তখ সম্মিলনে) 

ঢেকেছে সে মুখকান্তি মসী-আবরণে ! 
আজি অশ্রুনীরে যার ভামিছে বদন 

শিশির-নিষিক্ত বনকুম্থম সমান; 
স্পেস শপ সপ সপ পাপ সপ ০০ পাপ পিপাসা পালা শি শীশিসপি্পীপ পীপপীপ পপ পি শী সত শশী শিস শশী পপ আপ স্পা সপপপপপপশ পপ শী ক পিসী পিপিপি পা িশাশীশশা শি শীল শশদ 

%. সানির ২ তস্লালা্রটিরসিলা এসি ছিরে 



০০ 

রর টিকিরকিবারবারনিলাক নাকি কি স্পা শর্ট ২ সস সি সি টা পপর্শিল সাত ভি লা পাস্পিস্পি্িশাস্পাস্পাসাসপি পিপি সপিন্বিসপাস্পিস্পাসিলাটি পা্পাস্পিস্পাস্পিস্পিস্পিসিপাসিপাস্পিসিসপাস্শিস্পা ১ 

পাস্পাস্পাস্পস্পিস্পিিস্প সরিিপাসিপাসিপ ১৩ তি পাপা পাশ পাশ স্পাত প 

পেস পিপিপি ১৯০৯ ৯৮৭০০ পপ শপ শপ পাশ 

৯ লাস ভীতি তত পীসটিলাি 2 লু 

০০ :। ০০ 

টা 

মানস-কানন। 
এলশাস্পপশীশিপশাশিপাশিতিশিতি শী 

কালি তথা প্রমোদের প্রতিভা স্ফ,রণ 

হ'তেছে,_ শ্বৃহাসপুর্ণ সে চারু বয়ান! 
কেবা জাঁনে ?-কেবা ভাবে ?- 

অলক্ষ্যে সংসারবক্ষে সদা লম্ঘমাণ__ 

কালের ক্ষলিঙ্ব-বিভা_-উলঙ্গ কৃপাণ ! 

| (৪) 
ভবিতব্য-চিত্রপট করি উন্মোচন 

কে করে গণন তার অন্ক সমুদয় ! 

জানিত কি বীরর্ধভ নৃপ ছুর্য্যোধন 
কুরুষুদ্ধে যুধিষ্ঠির লভিবে বিজয়? 
জানিত কি পুথীরাজ,__পাঁপিষ্ঠ যবন 
শঠতাঁর মায়াজাল করিয়ে বিস্তার, 

ভারতের সর্বনাশ করিবে সাধন ?-- 

পশিবে সে দেবকণ্ে ঘাতক-কৃঠার ? 
জানিত মিরাজ কি সে পলাশি-প্রান্থণে 

পরাজিত হ*বে ক্ষুত্্র বুটনীয়রণে ? 

চে 

পাস্নিলী কাস্পাসিপ স্পিস্িলাসিপাসিপান্িাসিপাস্পাস্পিস্টাস্পাস্সিস্পিপাটিাস্পিিস্পিস্পাস্প্পিস্পস্লপস্পসস্শিিসিপস্পিিসসপসমিাস্সিপাসি 

পাশা শশী শশী শী শশা িশীটীশীটীসপিসপসস 

চিত .. টি স্পিপি 

(৫) 

জানিত কি কাঁপালিক পালিতা বালিকা 

কপালকুগ্ুলা,_বন-কুস্থম-বল্পরী-_- 

সাগর-কপোতী কিন্বা কানন-সাঁরিকা, 

অকালে ডূবিবে নব জীবনের তরী ! 

জানিত পারিস কি সে মঞ্জু নি লতা! 
৯ পাস লি লি লি শি লা লা পা লাশ পা ০৯ পাটি লাস পাস লাস্ট পা পাটি পাটি ৪ ৯ লি ছি পা এটি লাস পি এসি পাপা লাই লি পি লা ছি 2 
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৮ 



৮ ৮ পলা পো 2 ০৪১ ৮৯৮৬ 2 ৯ তি স 
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- ১ তানিশা স্পা স্পা আসিল পতি সী তাস ািস্পিতা তত শত সি তি শীল সতত - 

৬২ েস্পাস্পািপিশিত পাতি তি সা পাস্টিকাসপস্পিশিসপী সিল স্পা তত আসি 

স্পিন তত ১ পা শপাসিল 

শি শাশীাশীসি পেশী সীশসপ্পাপী শি িশিীশিশািিিিীশীশিশিশাশী শিট সত এ পান্পিস্পিপী সী সপ পাপা সিল স্পা স্পা পক 

&. * তিনিও 

রি মহা- ধানিজা। | 

হেলেনায় আনি গৃহে (লজ্জা-কর কথা 

ভস্ম হবে ইলিয়ম_দেবেন্দ্র-বাঁসনা ? 
জানিত কি রক্ষৌরাজ জানকী-হরণ 

হইবে কর্ববর-কুল-নিধন-কারণ? / 

(৬) 

এন্টনির স্্খ-সর?--্বর্ণ পঙ্কজিনী 
জানিত কি ক্লিওপেট্রা বিছ্যুত-কুমারী, 

্স্ক,ট-যৌবন-মুখে হবে অনাথিনী 1 

অকালে শুকাবে ফুল্প মরোজ স্থন্দরী ? 
জানিত কি শকুন্তলা তাপস-তনয়া 

তপোবন-বিভাময়ী-_কুস্তম-কামিনী ; 

নৃপেন্দ্র ছুষ্মান্তে বরি-_পবিভ্রহ্ৃদয়া 

রাজমভাতলে হবে গঞ্জনা-ভাগিনী ? 
জানিত কি জুলিয়েট রোমিও-রতন, 

ডুবিবে গরল-জলে মুকুল-যৌবন ? 
(৭) 

ভারতের ভাগ্য-লিপি আধ্যস্থতচয় 

'জানিত কি আছে বদ্ধ মসী আবরণে ? 

ঘবণিত অন্তিম দৃশ্য !__হলাহলময় !-- 

পশিবে নিরয়-বহি নন্দন কাননে ? 

অতিক্রমি চিনা __ভারত পরিখা, 

শারদ-কৌমুদী মী ভিদিবল -ললনা 

1) 

র্ 

৪ শা শা 
স্পা (শীত পা পাগলি সাশীপাপপীস্পকাি 

০০ 

বৃ লি ] | ;1 

পস্পতি সস তি শক্ত তারি পদ পাচ 

পিল অপিপরিসপাসিশট পা ০ ০ তত 

০০ সা পপ পপ 

২ প্দশিছ শিশ্দিপিিত - ত পো পপি পাসিপাসিপস্সপপিলিসলাসি স্পা স্পতাস্টিলাসিপাস্িতাস্পিলাস্টিলাসিপাস্সপাস্সশীসিপানিপসিলাসিপাস্টিলাস্টিপাস্পিপ সপাস্সিপিস্শিাসিতাসিলাসিত উিলাস্পিপাপিলাস্পিল পপাটিদাসিপা সি িপাসিপাস্সিিসিকাস্পপসিট শাসিত পতিম্পপিনপতিদ্পিপাস্পিণা শালীন তাপস পাস্প্পিস্পিপীল পাস্দিপাসটিপীিপাস্সপী সিসি বাসি নি 



৭২ পান পাপী 8 

০পান্পাস্পািশা তা লাশিরিউি এস্পাসিাসিলাস্িিপিসিতাস্পিস্িলিসিপস্পণাস্পাশিাতপশী লাটিত পি শিস পাটি 

১ পাসপাস্শাস্পাস্পিপাস্পাস্পিিস্পিপাস্াস্শাসটিাস্ি পীর স্টিল তলা শপ 

) 
আসি এ পো তা ছি শী্পিস্টিীস্িরিসিশির পাটি লা পিসিপাস্পির্টী পাটিতত তে পা তত 

সং ৪৬ 

পিন 2 হি হা 

টি ্ চি কানন। শু 

কে জানিত আধ্যাবর্তে উবে দরশন-_- ৃ 

বিদলিতে আধ্ধ্য-বীধ্য-্নযশ-মালিকা, ূ 

কপটা মুণ্ডিত-যুণ্ড_ শ্রাশ্রুল যবন ? 

কে জানিত ভারতের স্বাধীনতা-রবি 

পাপী শিশির 

টিটি 

যবনের পাপম্পর্শে লুকাইবে ছবি ? 

(৬৮) 

যেই দিন মহম্মদী বিজয়-কেতন 
বিস্তত কাগার ক্ষেত্রে হইল স্থাপিত, 
বীরকুলধভ পৃথী ত্যজিল! জীবন, 
সেইদিন আধ্যভূমি হারাল সম্বিত! 
সার্ধনগ্ডশত বর্ষ গত সেই হণ্ডে, 

তবুও হ'লনা হৃদে চেতন! সঞ্চার ? 

নাজানি বা কত কাল রবে এই মতে ! 

ন1 জানি অন্তরে কিবা আছে বিধাতার ! 

সাধের ভারত এবে মহানিদ্রাগত ! 

কে পারে ফিরা"তে যাহা ললাট-নিয়ত ? 

(৯) 

অইত উষার শিরে উদ্দিয়ে তপন 

প্রদোষ, -প্রতীচী কক্ষে করিছে শয়ন! 

€অইত ভারতে সেই আর্য্ের নন্দন ;_- 

তবুও ভারত কেন চির অচেতন ? এ 

ও «কেন চির অচেতন ?-- ৯ 
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পপি ০৩ 785০৭ পি 

শা সিশাীশীশ ্াাশীসাপাপিশািপীশাশিশী্ী্ীীঁশীশীীীশ্টািীশীশীটীীশীশীশী শী শশী শশী শশী শশী শশী” শাশশীশী ছি পিশী শশী শী 

পপি পাটি পাস্িপসপরস্সপ্িস পাস পোস্ট পাসপোর্ট পাকিপীস্পসিপাশি পপি পি ৩০ পাশা সিপাস্পিলাি পাস স্পা লাদপাস্পিতী শাসিত সিপিসটিশাস্িািশাস্পিপাস্পস্সিপিসিশশিসসি ্টিপসিনপাসটিলাস্মিলিসটি এপি এপস পপি 

ঙ 

চি. পরশে 

এ ৮টি তি শীশিশাশাশিশিশিত তি পাশাপাশি দিদি ৯৩7৩ ৮ - ৮ ীক্টাশিশিটাশী লিজ 

কে ক'বে সে গুপ্ুকথা, হৃদ্ির প্রতপ্ত ব্যথ! 

কে দেখিবে হৃৎপিণ্ড করিয়ে কর্তন ?-- 

কেন আর্ধ্য-্থত-অক্ষি উষ্ণ গ্রঅবণ £ 

কাননের শুক সারী কাধিলে শৃঙ্খলে, 

, কে করে সন্ধান তার প্রতি মন্মস্থলে ? 
(১০) 

বিধিরে ! 

ন| জানি কতই দোষী অভাগী ভারত 

তোমার চরণতলে !--কব তা কেমনে? 

হৃদয়-শোণিত তার কেন বা সতত 

তুলিয়ে আহুতি দি'ছ জ্বলন্ত জ্বলনে ? 
এসহে পথিক ! দেখ ভারতের দ্রশী ! 

সরলা বালার এই মুমূর্ধ, শয়ন ! 
কীপিবে হৃদয়তন্ত্রী,_-ঝরিবে সহসা 

দর দর জলধারা উচছছলি নয়ন! 

রাজার ঘরনী-দেহ শ্বশানের কোলে 

%€ ধ শক হায় আত্মকর্মফলে ! 

(১১) 

সত্য কি মা আর্ধ্যভূমি ! _মহানিদ্রাগত ? 
£ মহানিদ্রাগত'--একি দারুণ কাহিনী! 
আধ্যস্বত-হুদয়ের শিরাশিরা শত শত 

শুনিলে হইবে নাকি বিদ্যুত বাহিনী ! 
কি লিখিতে রে লেখনি! লিখিলিকি কথা ! 

বমি সস্পিসস্-0 দালা স০ সপ্ন বিস্তর রি মিলত পা শী শর শিক সলনি পি সস পিতা লোপা চে 

ৃ 

ৃ 

ৃ 
ৃ ৃ 
ৃ 
ৃ 
$ 

ৰ 
ৃ 

ৃ 

ৃ 

৮: রা প আপাত তা পা 

সপ. টাটা াপস্পপাসাপাশা শি শশী শী শী শী শী শশী ্শীশীশশীশশি শি দি 



ছি 8৮ মানস-কানন। রর 
৬০ ০০ পপপাস্পাগাপিশীশিস লাশে শিক বা্পাশপীপীপপীপিাপীশপীশীশীপীিপিশিশিশি পাশ 

ূ দুর্বল বাঙ্গালী করে অনলের রেখা_ 
কি হেতু তুলিলি ?-_ (পাপ মরমের ব্যথা !) 

ভারতের বিড়ম্বনা বিধাতার লেখা ! 

ৃ আরকি ভারতভূমি মেলিবে নয়ন? 

( 

শশী শশী শী শশা শী পাটি 

সস 

পাবেকি সে দিন ফিরে ভারত-নন্দন ? 
| (১২) 

এই যে অসাড় দেহ,_বল মা আমায়_ 

এ ভাবে পড়িয়ে আর রবে কত কাল? 

কাঞ্চন-কমল পড়ি লুিত ধুলায়,_ 

পান্থ-পদ্ বিদলিত !_হাঁয়রে কপাল! 

অই যে মা! ব্রহ্মপুত্র, মহেশ-মোহিনী, 

হিমজ! অলকনন্দা বিষাঁদবদন ! 

প্রায় অর্ধ-শুক্ষ দেহ, দিবস যামিনী ৃ 
দুঃখের কল্লোলে ভাসি করিছে রোদন! ৃ 
নীরব ভারত-কুঞ্জে মধুকরতান ! ৃ 

সপ সপাস্পি দিত ২ সি ৩৯ পাটি 

৮৮ সাসিপাস্টি্ণট 

না ৯৫৯৬৩ পাতা সিট ভি তা 

| 

“_ভারত-_ভারত?৮__এবে স্থধুই শাশান!! 
(১৩) 

আরধ্যভূমি!_মা আমার! চাও একবার! 
বারেক চাঁওম! খুলি মুদিত নয়ন ! । 

প্রতি হৃদিকক্ষে তপ্ত শোণিতের ধার 
(টি ০ 

সপ পা সপ পরিস্পী শ সি তা পি 

লা ন্পী সরি রী সপ ভীত স্পা স্পট সর্প ৃ 
দেখাই তোরে মা বক্ষঃ করি বিদারণ ! ৰ 
গলার দাঁসত্ব-রজ্জু১_শতখণ্ড শির,__ ৃ 

নজির কলঙ্ক-রেখা,_হস্তের পালক__ ৬ 
- শস্িল ত ত ৯৩ সলিল সিল লাসশপীসটিপিত ৬প্পস্পিসসিরা সপ সিসি সি সিল স্পিশী পসরা পাটি পাপন তিশা চা 

শশা স্লিপ পক্ক পা পপ পপ পপ জপ আস এপি কজলা কল পাশা শি শশি7+7 শশী রি টু ৫ তা | ৫ 



রর রা 
২ ি-্টি উপ শি 

২২ স্টাত পাটির ০ 

গু 

২ -পস্পিপা্্টাত তাপ পনি 

৮ -াসপািশিপাশশিিলিনি 

পা ১ তান্পািশা শাশিচাটিলী 

এপ পার্ট সি, 

সপ্পপপীপ পিস সপ পাপা স্পেস পাশপাশি শী পপশাী পেস পিস্পিসীপ পিস্পীপ্পীপীীশটি শশী পাটি শীশিস্পীিপীপিপিসি শী শি শিপাপীশীশিিশিত শিপ শি শশীশিশীিশীশিট তি শীশপিশশশ্াীীশিশাপাীপ্পী শশী শীত টা শপ শশী 

০৩ স্পা িপািপ্পাসিলাসি িপািশাসিপা পাশ সি তিশা পাঁটি্পা১ শাস্পিশটতস্শিপিতটি পাশ তি নি টা পি বউ নিস ত ১৫. ৯৩০ তিল 

শস্পপাম্িপিস্পিিজলান্পা পিসি সপাণীশাতিি সিসি সিজিতাি পাপা 

১. দে 

১ সদ আগ ২৯০ এশা তিশি শি ৯ ০৯০৩ শি ৩৩৬০ ৪5৪ টু 

পেশ লেগ তলত তি সিস্ট সিসি সী ছক সিটি সন সরা অটন্দিল ১পকা ক সি সত সপ টিউনটি দলটি সতত শত? ৫ উল ১১৮৯? সর তর টিপস সা এল সিল পট স্তন ৮ রঙ 

সং _ শশী শিশািশী পসপিস্পাপাসশপিপিপীি শশীশ ৮৮ এ শিরা শা শা ৮ 

(25 -হৎস- চিনি )_রিউনা নয়নের বারীর। -- 
শোক-তাপ-জঞ্জরিত হৃদয়-ফলক ! 

উন্মাদ ! দেখিছ কিরে মায়ার স্বপন ? 

আর কি ভাঁরত-মাতা মেলিবে নয়ন ? 

(১৪) 
জাগিবেনা ?-তবে কি মা চিরনিদ্রোগত ? 

সত্যই দেখিছি কিরে মায়ার স্বপন? 
আশার সুবর্ণ দীপ আজে শত শত 

রা মন্দিরে তব স্থধু ?- অকারণ ? 

বংশ কোটা স্কৃত মাতঃ! সতৃষ্ণ নয়নে 

রয়েছে ওমুখ চেয়ে )--দেখিতে কেবল 

জাগ্রত মুরতি তব ;-স্সেহের বন্ধনে 

ঝরিছে নয়নপথে ধারা অবিরল। 

ম! বিনে মা! হৃদয়ের ছুঃখের লহরী 

কাহারে দেখাব আর মনঃপ্রাণ ভরি ! 

(১৫) 

মহানিদ্রোগত ?_ষথ! চির শান্তি ধাম, 

শোক, দুঃখ, মোহ, ক্ষোভ, হিংস! বিরহিত)-- 

তথা কি মা আত্মা তব লভিছে বিশ্রাম, 

'জীবনের শেষত্রত করি উদযাপিত ? 

মা তোমার জীর্ণশীর্ণরুগ্র-হুতগণে 

বারেক নয়ন মেলি দেখিবেনা আর ! 

এসি বাষ্সি কাজ পিসি পে বি পা পীষষি তসিও পি কাশি» ৯ একি 2 জি ওর 

পপ ত ০০ পসপপাপপপাপিশাস্পাতল শি শিপ সশাশাতাদিল 

্ 
ূ 

ৃ 
ূ 
ৃ 
ূ 

ক 
দেখিবেনা-_ভাসে তাঁরা সজল লোচনে ! গল উঠ 



ছি ৫০ মানন-কানন। । ক 

ূ | 
ৃ পপিবে: না মারার তৰ করুণ চিৎকার ! 

ূ সন্তানের দুঃখে প্রতি হুদি-গ্রন্থি-স্থল 

ূ পড়িবেন! খমি আর হইয়ে বিকল! 

ূ (১৬) 

অনন্ত নয়ন মেলি দেখুক জগত ! 

বিশ্বের পবিত্র অস্কে-_( অদৃষ্টলিখন ! ) 

অভাগিনী আধ্যভূমি চির নিদ্রীগত,_ 

( করিয়াছে জীবনের অন্তিম শয়ন !) 

ৃ 
ৃ 

: 
ৃ 

ৃ 

্ 

এস হে ভারতবাঁমি !-__জাহ্বীর ৮ 

দ্রগধ-জীবন-তরী করি বিসর্জন ! 

কি কাজ ভাসিয়ে নিত্য নয়নের মীরে? 

কি কাজ রাখিয়ে পাঁপ ঘ্বৃণিত জীবন ? 

আশার মস্তকে ভেঙ্গে পড়েছে পর্বত ! 

আধ্য। আর্ধযভূমি অই মহানিদ্রাগত !! 

বসন্ত-পঞ্চমী | 
সপ9 উজ 

(১) 

বাজরে বাশরি!_ মধুর।লহরী 

তুলিয়ে মধুর.মধুর স্বরে; 

বীণা সপ্ড্বরা.. বাজ ত্বরা করি ূ 

&% প্রাণের সারঙ্গ প্রমোদ ভরে ! [ভরে চু 



5 

পপ 
পপি পপ পা 

সিসিশীন্পতির সিপাসি লাতলীস্রিপসপিসিএ কাস ভা সপিশিসসিণ সী সিসির ৯৯ পদ সিলি সলাত ৯ সি৩সউতিস্িতাসিত ৩ কিল ৯১ ৫৯লাসিপাসিপীসসি সসিপসটিল তালি পসিলী ৯ ৭ 1৯ ২ 

পাশপাশি সপপ ৮ ত্ী শাশটাগি। ৯ পিটশীগাশলশিপাশাপিটীীপিগপসশীশিশীশিটি টা শাাপীপাপাপাপাশপীপাপাপাগপাপপপাী পাপী শিলা সপ 

মধুর মুদর্গ বাজরে মধুর, 

সেতাঁরা, রবাব আনন্দরবে ; 

বাজ ভেরী স্থখে ধুতুর ধুতুর 
বিপুল আমোদে মাতায়ে সবে ! 

| (২) 

নাচ কলপনে স্ফ.রিত আননে 
ভারত উরসে ক্ষণেক আজি; 

সাজায়ে বরাঙ্গ বিমল ভূষণে 
এমলো মোহিনি !_-মোহিনী সাঁজি ! 

গি'ছে বর্ধ দিন অধীনী ভারত 

কান্দিয়ে নিয়ত বিনত মুখে 
এই দীর্ঘ কাল করেছে বিগত; 

ভাঁদিছে আজিকে নবীন সুখে !) 

(৩) 

শ্বেত শতদল হও বিকশিত 

বলিয়ে মৃণাল-আসন-পরে ; 

ভারতে আঁজিকে ভারতী উদ্দিত 

সাঁধক-বাসনা-পূরণ তরে !. 

শারদ কৌমুদী জিনিয়ে উজল 

শ্বেতবরবপু !- ত্রিতন্ত্রী-পাণি ! 
তব হৃদ্দিপট স্থাপিবার স্থল 

অতুল রাতুল চরণ খানি ! 
০৬০২০ কিক 

[টি টিন 
পপ 

কি রি 

আাসিাস্টিসিপাস্পিস্পাস্পিস্পাসিপ সপিস্পা স্পাস্পাস্পিস্পা স্পা সা সিতিস্পিসটিস্প সস্তা সা সপোন সপাস্টিপি পাস স্পা সসিপিসস্পিসিপাসিলা সপ সি সপ স্পসপিলিসলিস্িসপা সস সিসি সাস্পিপীস্পসিপাসপিসপাস্পপাসিপপলিস্পাস্পাসিিস্পান্পিসি্া অপিস্পাস্পিস্সি সপ মশাল আাত্পা ভাসা অপান্পিসিপা পাস্পিস্পিস্পাস্পিস্পিসিও পাত উঠ এসপি আাস্পিসিল সত স্পা অপ্পো পাসিপাখ্পানপিসলমএপিনিস 

চা 

পপ ১ ৯ 

টু ৃ আোস্াস্পাসিগাসিপিসিপাস্িপািবাস্টপাসিপাস্পাসিপালিদাসপাস্পাসপস্পিসসিপাসি পিসি পিস্পাস্সি পাস পস্পি্পািস্পিপিস্সিাস্পসসপসিা ১ পি স্টিাসিপাসটিপাসটপিস্সস্পিপিসি পাস্তা পিসি িস্িরানপাসটিপাস্টিপাস্টিস্িট উপা্পিসিপাস্িপীসিলীনিসসিসিলাপািলাসিপাস্টিতা পাস্টিপাসটিীসপিশি ৮ পাসিপীিতা নিলাম শিলালিপি শাসিত পে সি পাপা পিপি ীপিলস্টিতী পারা পাত্র পাত 

বট 



সস্াশাপিাপপপস পতল পাশপাশি শী পস্্প তি উর ১8 

পাসপস্টিিসিবাসিলাসিতিস লাখ নাস সিসি সিপা স পতল লি বাসি পাস পা তাছি লা লি লি পাতিল শা তা তা লীকিতিউা ওত সপীিলালান্লি সিল সিপীসীদিলীিপন্চ তি প সী পালাল লাস পচ পারািপাদত 

্ 

গ্ ] ্ 

(৪) 

গাও পিককুল ! পঞ্চম নিক্কাণে ; 

বাজাও প্রকৃতি বাসন্তী বীণা । 

গাও মধুত্রত মধুর গুঞ্জীনে ; 

আধ্যভূমি আজি আমোদলীনা ! 
ভারতের ক্রোড়ে ভারত-নন্দন 

পুজিতে ভারতী মেতেছে সবে; 

অধীনতা-আ্োতে ভাসায়ে জীবন, 

যাপিয়ে বরষ ;-_হরষ লভে। 

(৫) 

গাওরে মলয় সুতান ধরিয়ে, 

নাচাঁও রসাল মঞ্জরী-দলে ! 

গাওরে পাপিয়! গগন জুড়িয়া 
ছড়ায়ে স্থৃম্বর বিপুল বলে! 

গাঁও ভাগীরথি ! ভরত আমোঁদে 
মধুর মধুর লহরী তুলি; 

আবার, আবার এ নব প্রমোৌদে 

উজ্লাও যমুনা আপন ভুলি ! 
(৬) 

প্রতি গৃহচূড়ে বাসন্তীকেতন 
উড়িছে মৃদ্ুল-অনিল-ভরে ; 

প্রতি পথ ঘাট, প্রত্যেক ভবন 

% সজ্জিত বাসন্তী কুম্থম থরে! 
চিপ লাস তি 

পিপিপি 

র | উঠ 

৯ তা দশ পি লাস পি তা তা শ্রাবন লা তাজ লাস তি তালি পাছত পাস রা স্সিনি পি আশি লিসা বি কাত পা পো গা 

স্পেস পাস সপিসিপাশা পাপী সাপে শী পাশাপাশি সাপ সপ পাপ সপ সস লা ৮ ৮ লি শশেস্পোী পপ পাস সপ আসা স্পা সাজি তা" পোস্পতি্বাসিত পা সাতার তা সিসি পে ০ লাস পা ১ েিীছিপাস্ি-াসি ০৯ পোলা সরু পাঁছি পিপাসা ািপাসিলাি ক িপিস্টিসিপাতি লামার পাস্পস্পিসিপাসি পা্পাটিলাসি পট লাছিপী ১ পাস্পিসিপস্টিলীত লস 

১ চোরা 

পপি পিছ তা লস লস 

সি সপপপপপশপাশ +৮০ পাশ ০৬ 
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৪ টি সলিল ভন 

বাসন্তী কাচুলি, বাসন্তী ওড়না, ৃ 

বাসন্তী বসনে করিয়ে আলা, 

শোভিছে যতেক ভারত-ললন| !-_ 

কুন্তলে বামন্তী প্রসুনমালা ! ৃ 

ৰ ৭) ৃ 
! ভারত-রমণী ঘন “ হুলুধ্বনি ” ৃ 

রা দিতেছে আমোদে মাতিয়ে সবে ৃ 
ৃ « ভারতীর জয়” যত শিশুগন 

সম স্বরে গায় মধুর রবে ! 

অই যে ভারত-হৃদয়-আসনে 

রাঁজিছে সারদা রাজীবোপরে ! 

আঁজি মা তোমার বিষাদ বদনে 

রুচির প্রমোদ প্রতিভা ক্ষরে ! 

৮ পি তি পিপি পপির ৮০৩ স্পসিনপ সপ্ত শা লা 

৮ 

ভারতের পুজা করিতে গ্রহণ 

মাত? বীণাপাণি! ত্রিদিব ছাড়ি 

(বিচিত্রবিলাঁস নন্দন-কানন) 

এসেছ যতেক দীনের বাড়ী। 

'নাহি পারিজাত, নাহি ইন্দীবর 

পুজিতে ভ্রিদশ-পুজিত পদ) 

নাহি ভারতের রতননিকর, 

. শ্রীহীন,_বিহীন গৌরবপদ 

শসদিপাস্দিণা সতী স্পাসিপাসসিপ লী সতী স্তর পিসী সি ৫ পাস 

হিপ প প পল শশী শশী শশা শীশাশিীশশী শশী শী শীশীশিশী শশা সস সস স্পেশাল 

৮ পাম্পি পালা পাস ছিপস্পিপাটিলাসটি বাদি ৩ সপন পসরা শা পা জাসিল পিন ৮ সিন্স কিতাতিীসি পাটি ত সি পস্পা সি স্পাস্পি সি শা সিসি পা 
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পপ পা ০ সপ ৫৯৯৮ থা সপ পপ 

২ সপকাটিাত পপি শা শীত রা িলী৯, পা অত্র তল সা পিস লন, সশ্ সপিিসিও। স্পা এ ৬ 

৫৪ মানস-কানন। 
০১ পাপী শট শশী শা পপি পাপা লি 
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. সিসি সিল সরি সিল সি রা সি সর সম পি আট স্ব রা আআ 

.্্প্প্পপপতপাপিপাপি পপ পপ পপ পাপা পাপ পপ পা 

(৯) 

কাব্য-রত্বাকর নাহি রত্বাকর। 

বিলয়কালের কবলতলে ! 

স্ধার লহ্রী, সুমধুর স্বর, 

সকলি তাঁসনে গিয়েছে চলে ! 

মধুমরী বীণা ধরিয়ে যে জন 

পাতার কুটার মাঝেতে বি, 
রামগুণ গানে ভাসা”ত ভূবন ! 

_নাহি সে ভারত-উজল-শশী | 
(১০) 

ভারতের কোল করিয়ে উজল 

বোলেন! ভারত-সঙ্গীত আর 

খষি দৈপায়ণ!_ খ্যাত ভূমগুল! 
বেদ সংগৃহীত গুণেতে ধার ! 

বল বেদমাতা৷ দেবি সরম্বতি ! 

কে আর তেমন|গভীর ন্বরে 

গাবে সামগীতি !--তুষিবারে সতি 
তোমার শ্রবণ তেমন করে! 

(১১) 

নাঁহি কল-ক্ কবি কালিদাস, 

মধুর মধুর কবিতামাল! 
নিয়ত যে জন করিয়া! বিকাশ, 

ভেটিত তোমায় সাজায়ে ডাল! ! ৯ 
৩৫ খ্রি ন্জটস্ফ 
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/ 

সস 

নাহি ভবভূতি বিদিত ভূবন, 

নাহিক নৈষধরচক আর! 

কে আর তেমন জুডাবে শ্রবণ 

ছড়ায়ে মুধার সুতার তার! 

(১২) 

ভারতের বীণা নীরব ভারতে !_ 

গোবিন্দ, মুকুন্দ, প্রসাদ আদি ! 

মধুক মধু বিখ্যাত জগতে, 

হরেছে শমন হইয়ে বাদী! 
ছিল মা তোমার সাধক য'জন 

বাঁণীপুত্র বলি ভারত-মাঝে, 

অমিয় বরষি জুড়াণ্ত আবণ 

তাদের বাঁশরী আরনা বাজে ! 

তত শা পা পা পরশ পাস পাস্পিস্পনপস্পসপিস্পিসি স্পা পা 
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(১৩) 

ছুখিনী-ভারত-কুমার-নিচয়, 

( পরের কৃপায় জীবিত যারা ) 

কি দিয়ে মা তব তৃষিবে হৃদয় 

হয়েছে সকল সম্পদ-হার! ! 

ভেসেছে ভারত যেই অশ্রুজলে 
বর্ষ দিন,_তাহে কুহৃম-মাঁল! 

ভিজায়ে তোমার চরণকমলে 
৫. দিতেছে ধরগে। ত্রিদিব বালা ! 

শা স্কিপ টিক রত পরী ৯ সর বিন পিরিত লাসসিতী লিজ তি ভিত অল এরি সিপািলসির লী তিলীপ্সিলানিলী এরিক সিন্কিতা সী সিল পলি সতী সা সি 
পপ পপশাপ ০ লাশ শীশীাাতশশীশী শি শপ টিপিপি 
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১৪ 

নয়নের জল ভারত-সম্বল 

এখন জননি ! কেবল আছে; 

ধোয়া'ক সে জলে ওপদযুগল 

বসো মা অভাগী ভারতকাছে ! 

দুখিনী ভারত মরম-যাতিন। 

ভূুলেছে আঁজিকে তোমারে পেয়ে, 

ভুলনা তাহারে অমর-বাসনা | 

এস ম! আবার বছর চেয়ে! 

জীবন-প্রবাহ। 

৭৯ পি, পাইন সিসিতিতা তি তা 

হাসিয়ে খেলিয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে 
জীবনের ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে 

চলেছে কালের সমীরে মাতিয়ে, 

মিশিতে অনন্ত সাগর-পথে। 

ভানুর কিরণে, শশাঙ্কমিলনে, 

জোয়ারে, ভাটায়, জলধি-চুন্বনে, 

হাঁসি মিটি মিটি! সলিল-কম্পনে 
ছুটাছে প্রবাহ, প্রবাহ হ'তে! 

৮ 

উষার শিরসে নবীন তপন 
হাঁসায়ে জগত, ছিটায়ে কিরণ, 

৯ ৯৮৯৮ ৭ শাসিত 

০ 
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, ছড়ায়ে, হাসায়ে মরুভূ-প্রাস্তর 

ফুটায়ে নলিনী,__হদিত আনন !-- 

দেখিতে দেখিতে সে শোভা গত । 

মধ্য নভস্তলে খর বিভাকর 

পোড়ায় ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বদপ্ধকর-- 

উদিত!-ছিরেফ নলিনীগত ! 

(৩) 

স্নীল অন্বরে কনক লহর 

ছিটায়ে আবার লোহিত ভাস্কর 

লুটায়ে পড়িল !-_ পশ্চিম সাগর 

হাসি িকি মিকি গ্রাদিলা তায়! 

তাঁরাদলসহ রজনী-রপ্তীন 

গোধূলির শিরে দিল! দরশন, 

দেখিতে দেখিতে নিশা-আগমন !- 
আবার সে নিশা পোহায়ে ঘাঁয়! 

(৪) 

দিন, পক্ষ, মাস, যুগ, যুগান্তর, 

একে একে ক্রমে হতেছে অন্তর ; 

 জীবলীলাময়ী পৃর্থী চরাচর 
কাল-চক্র-পথে ঘুরিছে সদা! 

জীবের জীবন-প্রবাহ-লহরী, 

ছুটিছে সবেগে তর তর করি; রী 
সী পিতা লী পি সর পম পপ পিসির লা রসটা ত্ি ঠা তোর সিটি বসি 

পপ সস্পশি 

৮ 
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. স্টিম পা পরিসর লাশটি পাস্তা 

স্পা পপ পপ পি শশীশিশ শশী শপ িপশশ 

জপ শসা পপ ৯ পাপা 

নদ লাক্স পলি সিসি সা পলা অসি 

৫৮ মানম-কানন। 
পপ 1 ্ 

পশ্চাতে অতীত অঙ্ক পাত করি 

চলেছে ;-_জীবের! ভাসিছে মদ ! 
৫ 

স্বখে দুখে ক্রমে কাঁল আবর্তন 
কাটিয়ে চলেছে যত জীবগণ, 
অনন্ত-লাগরে করিতে শয়ন, 

চির-্বপ্তি-স্থখ লাভের তরে ! 

মকর, হাঙ্গর আদি রিপু যত, 
পদে পদে পদ করিছে বিক্ষত! 
তাগ্য-চক্র-পথে ঘুরিছে নিয়ত 

জীবগ্রণ,--দেহ-তরণী-ভরে ! 
| ৬ 

“ আমার সংসাঁর,--মম পরিজন,” 

বলিয়ে মানব ব্যস্ত অনুক্ষণ) 

কিন্তু যেই দিন যুদিবে নয়ন, 
জানেন! এ সব কোথায় রবে ? 

“ আমার, আমার' সুচির ভাবনা, 

( আত্ম-তত্ময়ী আত্মীর যাতনা ) 

বুঝিবে সে দিন অসার কল্পনা, 

অসার লাঞ্চন। ভোগিনু ভবে ! 
৭ 

জীবনের ঢেউ-_ঝটিকা-কম্পনে, 
কবে মিশে গিয়ে কোন আবর্তনে, 

] চে াতে 
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শিপ পিপাশপ শপশপাপপশীশিশীটীশাশ্পীপীাপ । 

জানে না রা নয়নে 

সে ভবিষ্য-পট-_মীনবে কতূ! 

কোটী কোহিনুর মণি বিজড়িত 

স্বর্ণ সিংহাসনে আজি টিচার 

যেই নরবর-_-কালি নিপতি 
অরাতিকুঠারে সে সি 

৮ 

ভারত-সন্তৃতি আজি ক্ষুপ্নমন, 

ঝর ঝর করি ঝরিছে নয়ন, 

মাথা তুলি তবে চায়না আর ! 

বীরদাপে যাঁর কাপিত জগত, 

বীর-বিরহিত আজি সে ভারত! 

সপুচ্ছ__পর পাদুক। নিয়ত 
ভারত বাঁসীর! মেনেছে সার! 

টে] 

কি কায কল্পনে! ঢালি সে গরল? 

মাতায়ে মানস, করিয়ে বিকল ? 

শিরায় শিরায় ছুটায়ে অনল ? 
বিফল সে কথ তুলিয়ে আর! 

আমাদের এই জীবনের ঢেউ 

মি এাটিনেত টি? মিশিবে দেখিবে না টি & 
3358 জিডির 750758 তাপ 
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ভাঁরত-অদৃষ্টু করি বিলোকন, 

্ 
ৃ সস মস পপ পাপা পপ পাপী পাশাপাশি 
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পরি পপ হরি 

৬০ মানস-কানন। স্ঁ 

এই ভাবে যাবে; মিলিবে এ ঢেউ 

অনন্ত মাগরে, জেনেছি সার ! 
বির 

হিমাদ্রি-শেখরে। 
স্হটেটিস 

শ্বাম মরকতমঞ্চে হীরক-মন্দির 

শত-রশ্মিবিভাসিত ;_ কৌমুদী প্রাচীর 

নন্নন-অলিন্দে যথা নয়ন-রঞ্তীন ! 

প্রকৃতি-হৃদয়-কক্ষ মনোজ্ঞ-ভৃষণ! 

ভারত-বিক্ষত-শীর্ষে কাঁঞ্চ_-টোপর 
মুক্তামণ্ডিত !-স্ফ,ট নবেন্দু সুন্দর! 
বিদারি রজত-উৎস শ্বেতান্ু-লহরী 
ঢালিয়াছে ব্রহ্মপুত্র, সিতাংশু-শেখরী 
পতিতপাবনী গঙ্গা! !-_সান্ধ্য সৌর কর 
ফুটায়েছে প্রতি বর্ণে বর্ণ মনোহর ! 

ফুটিয়াছে অমরার কুস্থম ভাণ্ডার 
মর মরতের তলে-বিনোদ-বাহার ! 

ছড়ায়ে নিসর্গ-কক্ষে স্তরধার লহর 
উঠিয়াছে দ্বিজ-কুল-কাকলীর স্বর! 

ভাঁষিতেছে স্তরে স্তরে কাদম্বের রেখা, 

নীলিম ফলকে যথ! চারু-চিত্র-লেখ! ! 

৫. কোথা ঘন ঘনবিভা! করি দরশন, : ঞু 



ভসললল ললল্লঙ্ী 

হিমাপ্রি-শেখরে | ৬১ রা 
৯৯৯০০ শিলা পপাশিপ্পাপাপপপাপাপিশ পাশ্পিশিীশীশাসাশা 

প্রমত্ত শিখণ্ডীকুল পুচ্ছ প্রকটন 
করি দ্রেখাইছে নব নক্ষত্রমগ্ুল ! 

ত্রিদিব-কনক-পুষ্প স্বভাব-উজ্ল ! 
চকিত কেশরীকুল কন্দ্র-নিলয়ে, 

লেলিহীন রক্ত জিহ্বা ।__ভীম অক্ষিদ্বয়ে 
ছুটিছে বিদ্যুৎ-অগ্রি__বি্ফূলিঙ্গ সম! 
কুঞ্চিত কপিল শটা, _ভীষণবিক্রম ! 
মদ্লসকরী কোথা করেণু সহিত 
ঢালি মদ-ধারা, চক্ষু করি নিমীলিত 

রয়েছে দদাড়ায়ে, যথা দ্বিতীয় অচল ! 

কোথা করীক্ষিপ্ত রজে স্তব্ধ নভস্তল ! 
অনন্ত শার্দ,ল, মগ, বরাহ, গণ্ডার 

ভ্রমিছে অনন্ত-পথে,_দৃশ্ট চমৎকার ! 
ছুটিছে নির্বরকুল “ কুল কুল" স্বরে, 
ছড়ায়ে মুকুতাহার দুর-দিগন্তরে ! 

প্রকৃতির সেই রম্য বিলাস-ভবন-_ 
ধবল হিমাদ্রিশিরে--( সহস্র কিরণ 

সান্ধ্য করে গাঁথি যথ! হীরা, পান্না, লাল, 
কাঞ্চন, রজত, মণি, মুকৃতা, প্রবাল 

ছড়ায়েছে স্তরে স্তরে )__বমি পুষ্পাসনে 
নবীন যুবক এক যুবতীর মনে 
বাজায়ে বিনোদ বীণা ত্রিভৃবন ভাসে! 

ৰ ঠা. কিন্নর:মিুন যথা মন্দর-কৈলাসে! ঞ 
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: বীণা সতী হতীতানে করিয়ে মি করিয়ে মিশ্রিত 
যুবক যুবতী কণ্টে মধুর সঙ্গীত 
উঠিয়াছে, ছুটিয়াছে দিগ দিগন্তরে 
ঢলিয়ে ঢলিয়ে মুছ্ু অনিলের ভরে ! 

পাঠক !_-মানস তব হয় কি বিকল? 
চাওকি শুনিতে সেই সঙ্গীত তরল? 
এস তবে স্মৃতি-কক্ষ করি উদঘাটন 

ওনাই তোমায় সেই মধুর নিস্বন ! 

“ এই কি ভারত বিরস বনে, 

ঝরিছে নয়নে আসার ধার]! 

হায়রে স্থখের অমরা-ভবনে 
ফুটিয়ে উঠেছে দুখের পারা ! 

নাহি ভারতের রাজরাণী বেশ, 
যেরূপে জগত উঠিত মাতি! 

আজি. ভিকারিণী এলুলিত কেশ, 

পড়িয়ে রয়েছে অচল পাতি! 

কুবেররক্ষিত অলকা-ভাগ্ার 

দস্ত্যাদল মিলি করেছে চুরি! 
কাড়ি হেম-কঠি ভারত-মাতার 

কে বেন গলায় দিয়েছে ছুরী ! 
অই ভারতের যতেক কুমার 

ধুলায় লুটিয়ে কাদিছে সবে; 



পৃঃ 

০ লাশ ৯ জপ পিপিপি পপি রং । তি নিই সপ ৯ লিক টিক ০8৮58 
. মিটি »০৮৯০৮৮ ল সপ সিরা »ত সিটি উর ছি ৬) চিত শিপ স্পা সিসি তল পাস পাস + ৮০ ১৪: ১০2৯ সি হলীছক ৮০১০ 2 তা ২ লক এ 5৮১ 

ও পা 4 

ৃ কাকি 285 । ৬৩ দা টি 

ৰা 

পপা১। » কপ এ ও কসর ৬০ ১৫ ৯ চল 2৬৯ ০৯০ পাপা পপ পার 

ঠা 

শা সিসিক পসরা অর সিলীম্পত সরি সিল সি লি ঈিপিতি সিরি সা তাস িতা ছ্তিশ সিল 

এপ পপপপী শপ ৮ শশিপাশিািশাশীশিত িিাীশিসীশিশিশ শীিশীশিশী 

সপ হজ পাপািসসপপীসপাপাপাপপিলিপিপাপিশদা শি শাল পাশে পা্পশিীপিশািি 

না জানি বিধাতঃ! কত কাল আর 

এভাবে উহীর৷ পড়িয়ে রবে ? 

বাঁজ বীণ! আঁজি গভীর নিম্বনে, 

চেতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ! 
ছুটুক বিজলী গগনে গগনে 

শুনিয়ে তোমার সে ভীম তান! 

অনল-স্ফ,লিঙ্গ প্রতি তন্ত্রী-ঘাতে 

ঝরুক !-_কীপুক অনস্তধর! ! 

বাজ বীণা !_-তোর আরাঁব সম্পাতে 

চেতুক ভারত জীয়ন্ত-মরা ! 
“ জাগ জাগ জাগ ভারত-সন্ততি 

ঘুমঘোরে আর রহিবে কত ? 

ধর বীণ! এই ম্কল আরতি, 

জাগুক ভারত-কুমার যত! 

হিম, সহ্য অদ্রি হ'ক কম্পমান, 

জ্বলুক বড়ব! সাগর-জলে ! 

শত কুটি হ'ক বিদ্ধ্যের পাষাণ, 
 কীপুক বাস্ুকি ধরণীতলে ! 

সহস! থামিল বীণ! (নীরব জগত!) 

কীঁপিল হিমা্কক্ষ,_কীপিল ভারত ! 
ছুটিল উজান ধারে জাহৃবীর নীর, 

মন্মাহত শ্বেতধ্বজ হ'ল শতচির ! 

সতী পিসি 

স্পা 

২২৯ পাপা সপ্রাসিরাসপাসি পসপাসিপাসিপসিপািশাসিপাপাটিপািপাত পিপপাস্টাশি পট পি পর জপা? পাসিপস্পান্পাস্পাপা ৯প স্পা পপি সপ 

স৬পস্িপা৯পাসপাস্পিসিপিস্পিসপিস্পিস্পিস্পিসিাস্পাস্পািস্লাস্পলাস্টাস্পাস্পিস্পিস্পস্পিস্াসপিসিপস্িিলাস্পস্স্পস্র পরস্পর 

1 

সিসি প পাপ জি স্পা সপ সিসি সর পরিসর সপন সর সিল তা ছা 
টা স্পিড পপপীিশিপিশপিশাি টি? 



টি, মানন-কানন। ৮৮ 
উড়িল কুম্থমশব্যা আচ্ছাদি গগন ! 
ডুবিল সাগরনীরে আরক্ত তপন! 

প্রকৃতির রঙ্গাগারে পড়িল খসিয়ে 

ধুআ্রময়ী যবনিকা, বিশ্ব আবরিয়ে ! 
খুলিল অমর! দ্বার, বাজিল আরতি, 

চলিল সে পথে সেই পুরুষপ্রকৃতি ! 
গিরিবর্ছে শ্রমক্রান্ত যুবা এক জন 
হেরিল! জাগ্রতে এই উৎকট স্বপন ! 

০০০১ 

অুখ-ব্বপ্ন। 
(১) 

ভাঙ্গিয়াছে অভাগার স্থখদ স্বপন,-- 

স্চির সঞ্জাত আশা !-মাঁনস-মীমায় 

উঠিয়াছে নিরাশার তরঙ্গ ভীষণ ! 
বায়ুক্ষিপ্ত বারি যথা বারিধি-বেলায় ! 

২.9), 

চলিয়াছ দ্রিনমণি ! সাগর-শয়নে ; 
যাঁও দেব! এ জীবনে অন্তিম সাক্ষাৎ 

এই পূর্ণ তব সনে ;_ওদেবচরণে 
করিল অভাগা এই শেষ প্রণিপাত! 

(৩) 

কালি যবে পুর্ববাসার গণন-তোরণে 
উদ্দিবে নলিনীনাথ ! দেখিবে তখন 

ছু ৬৮৯ পিপািলিা সিল ৬০৯৫ সপাসিলসিলাসাসিপাসিপা সস সপাসিাসিপাসিলাসটিপিপাস্টিরীসি এট ৫৯১ পাস সি পাসাস্টিসিশাসিপাস্টিলাটীপাস্িপী সিম্পল পা্িপিস্মি সি সিল লো স্টিল সি 

১১১১১১১১১১১ 

স্পস্ট অপস্পরসপপসপরসপরপসপরস পাস রম পপ পপ পলা পপ সদ সমপস্িসপপমপপসি ত্স 



শাহ 

রি ই 

ন 
) 
7 

ঠ পপ পপ পপ পপ পাপা ৯ 

ন্ টি অাটিপা্িিনসসিি ৯১ পাসিশা্ডি পা পিল পীর | সাত তি লালা তা লাস্ট পাতা লি পপর মিলস িপস্িলী সিলসিলা সি বাহন সিস্ট শ্মশান সিসসিস্ট চো জা | সিকি ছি প্লাস এছ রা টি 
1 ্ 

ম্থ-স্বগ্ন। ৬৫ 

পাপা পপ পাপা পপ পাশ পা প্লাস 

ূ এ পাপ জীবন-আ্োত অনন্ত-জীবনে 

ৃ হয়েছে বিলয়,_ত্যজি সংসার-বন্ধন ! 

ৰ (8) 

ৃ সার !- জ্বলন্ত চিন্তা !--অনল-গ্রবাহ, 

ূ স্তরে স্তরে ভাঘমান !- মায়ার মন্দির । 

ৃ _-প্রতপ্ত-গরল-পূর্ণ যাতনা-কটাহ। | 

ৃ কে চায়?-_ত্যজিব ইহা করিয়াছি স্থির ! 

| (৫) 

ৃ .শশিমুখি !-কেন আর ভাসাঁও বসন 

ূ অবিরল নেত্রনীরে ?_মুছ এক বাঁর। 
দেখে যাই পুন ফুল্ল-সারোজ-আনন, 
বিলোল লোচনে সেই বিছ্যুৎ-সঞ্চার ! 

ৃ ্ 
ৃ প্রাণাধিকে ! প্রেয়সিরে !-__জীবন-বন্ধন 

ৃ ছিন্নপ্রায় অভাগা !__অন্তিম শয়নে 

চলেছি ঢালিতে দেহ-_ভেঙ্গেছে স্বপন । 

ৃ জন্মশোধ এই দেখ! আজি তব সনে ! 

| ্ 
1. প্রণয়ের পূর্ণ শশি!_ প্রেযসি আমার ! 
| উঠ একবার ।-চাই বিদায় এখন! 
ৃ আগার সলিল-পুণ আনন তোমার 

৫. হেরিয়ে কাঁদিছে হৃদি, দহিছে জীবন! ৯ 
পোপ পি পসরা পাপা পপ সপ 



শত পপ স্পা 

আলা জা সা শক জর ভপটি ম্ সতী হী স্পট পরত কী ইক লতি সিন সি সপ সপ সপ পরি ধ্ আপ সী সর দিতি সা বিল সলি ৬ লেস দপতীসসিপা হস্পনিস্মি সিসির অপর শিব লিপি শি জলা রস রর উপ লে সা সা 

ট ৬৬ মানস-কানন 
১১ 

(৮) 

দেশাঁচার-গরলের ভীষণ গ্লাবনে 

ভাঙ্তিয়াছে অভাগার আশার বন্ধন ) ৰ 
জেনেছি এ পাঁপ রাজ্যে কভু তব সনে | 

হবে না মিলন !-_তাই খুলেছে নয়ন ! 

৯) 
যাঁওলে। প্রেয়মি ঘরে !--চলেছে যুবক ৃ 

ত্যজিতে জীবন-ভাঁর জাহ্ৃবীর নীরে ! 
ভাঙ্গিয়াছে সুখ স্বপ_মোহের চমক ; 

মানস-বন্ধন-তন্ত্রী গেছে সব ছিড়ে! 

(১০) 

সাধের প্রতিমা যেই হৃদি স্তরে স্তরে 
করেছি স্থাপিত, তাহ! বিস্মৃতির জলে 
দিতে বিসঙ্ভন চির জীবনের তরে 

উঠিছে তুফান ।--পাঁপ অদৃষ্টের ফলে! 
| (১১) 
ঘুঢ় লৌকে জাঁনিবে কি যে দৃঢ় বন্ধানে 

চিরবদ্ধ এ হৃদয় !_-স্বপ্লাতীত আশা). 

তোমার মোহিনী মুত্তি এ হদি-দর্পণে 
হবে লয়;--ঘুচে যাবে চির ভালবাসা । 

ৰ (১২) 

চাঁইন! সংসার ।-_যথা পাপ দেশাচার 
তুলিছে গরল-মুখে ভীষণ অনল! 

সিসি পি জি পি রানি পাটি সপ্ন সস রসটা রর সস সস দিনত 

ি580035580-4810985088205508548503508080505153রিিিা9588488 ডিএ 



পাশাপাশি শীশিশপীটিশক্প পািসতটি পিপি শ্পিিপীশিপ শী শপসপাাপীলী তি শীিপিপ* ৯০ টিপি তত তিল ০ পাপী চিপ কী ইশ তত পিপিপি? অপ 
সপ্ন পাটি লা সসিপাসিশত সানি পাছিলী সি পোল সপাসটি তালি লাটি তেল স-িস্টিপস্ছিলানসিপা সা সিলীজদণী সা ছি সিল সি এির সি ৯ ৪সিতসিকাছি নি সিপাস্দিপস্সিলাসিলী সি পালা লে সি পাটি লি সি ০৭ রকি 

চি, 

আধ্য-গ্রদীপ। ৬৭ 

পাপা -িগাপাা 

ূ বিদায় দাওলো! প্রিয়ে!--বিদায় আমার !-- 

ৃ সম্বর নয়ন-পথে নয়নের জল ! 
ূ (১৩) 

? জগদীশ হ্বখে রেখ স্থশীল! বালায় ;-- 
অভাগ। চলিল চির জীবনের তরে ! 

উঠ প্রিয়ে !-_হাসিমুখে দাওলো বিদায় ! 

জন্মশোধ দেখে যাই মন প্রাণ ভরে। 

(১৪) | 

আরন1!- দুর্বল মন ভীম ঝঞ্ধাবলে 

হ'তেছে চঞ্চল ত্রমে !__বিদাঁয় এখন !-_ 

ৃ 

শাপীদ 

ছুটিল উন্মত্ত যুব! ;-_জাহ্ৃবীর জলে 
পড়িল ঝাঁপিয়ে,_-ভঙ্গ ভুখের স্বপন ! 

(১) 
কোথা আর্য £_ আর্ধ্যনামগৌরব-প্রদীপ ? 
তবে কেন আর্ধ্যাবর্তে জ্বলে আর্ধ্য-দীপ ? 

. উন্মত্ত যুবক !__কিবা করিছ দর্শন 

কল্পনার বিভীষিকা! !_ জাগ্রত স্বপন ? 

* “ আর্্যপ্রদীপ” নামক মাসিক পত্র প্রকাশ কালীন সেই উপলক্ষে 

এই কবিতাটা লিখিত হয়? 

লসর সিকি সপ্ত 9528508565558 55 কত পি লাস লী পানি ভর ৮ 
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পাশাপাশি 

৬ 

সহজাত করেন 

সপ সিপসপসসিসিসি সি সি সকার স্পিন সাত স্লিসা িিতস্প ৬ উস তর তাত্পাস্ি * ০সিপসির ৮৯৪ .. খ 

রি 

পপ ++ পপ পা 

ক্ষান্ত হও ভ্রাতিবর ! মিছে কেন আর ূ 

ভম্মস্ত প ধারে বমি করিবে ফুৎকার ? 
যে দিন কাগার-ক্ষেত্রে যবন তুফান 
করেছে স্ববলে আর্ধ্য-প্রদীপ নির্বাণ ; 

সেই হ'তে আর্ধ্যভূমি চির অন্ধকার | 
বিফল প্রয়াম তবে কি হেতু তোমার ? 

(২) 

শুনিয়ে ওকথ! তব কীাদিছে হৃদয়! 

জাগিছে ম্মরণ-ক্ষোত্রে গত অভিনয়! 

আর্ধ্য-বীর্ধ্য-গৌরবের প্রোঁজ্বল প্রদীপ, 
উজলিছে কালে কত দ্বীপ উপদ্বীপ ;-- 

সাগর-তরস্বে রঙ্গে- শৈলেন্দ্র-শিখাঁয়, 
লোলাইয়ে দীর্ঘ-জিন্বা৷ প্রদীপ্ত প্রভায় ! 
সে স্ুখ স্থদিন সখে নাই হে এখন ! 
(ভারতের ভাগ্যপটে বিধি বিড়ন্বন !) 

ঘোর তমাচ্ছন্ন এবে ভাঁরত-আগার ; 

বিফল প্রয়াম তবে কি হেতু তোমার? 

(৩) 

পরশিত যাঁর তেজ ত্রিদিবতোরণ, 

সে আর্ধ্য-প্রদীপ-গ্রভা বিলুপ্ত এখন ! 
মলিন ভারত-মুখ !__ছুখনিশীথিনী 

ডি ভারতের চিট 0 ৃ _. ৯ 
লি পিল লাশ তা উপ কালী পাস সস সিসি পা সি লাস লাস বাসি সিল সি লি খাসি লা 

১» সপাসমিপাস্িপাসিপাস্পসসিপাসপসসিসিপসসি পাতাটি লা, 
পা 

৪৯৯ সিল 
পাপা শপ সপ 



আর্য্য- জর্দা! ৬৯ » 
জা আস 

হীনবীর্ধ্য আর্ধকুল ঘৃণিত জীবন, | 

দাসতৃ-কলঙ্ক-কুণ্ডে করেছে ক্ষেপণ ! ৃ 

ৃ বিষাদ-কালিম! আমি করিয়াছে গ্রাস, ূ 

ৃ ভারতের স্থখ-তার1--(সৌভাগ'-বিভাম!) ৰ 

ূ বিধির বিধানে আধ্য-ভূমি অন্ধকার । ূ 
ৃ বিফল প্রয়াস তবে কি হেতু তোমার? ৃ 

(৪ ূ 
ৃ কাঁলের-কলঙ্ক-রেখা-অস্কিত বদন, ূ 

ৃ দীপালোক প্রকাশিতে কে করে মনন? ৰ 

প্রেমের পিপাসা যথ1-_মদ্রিরা, বিলাস! 

কি কায তথায় আর্্য-প্রদীপ-প্রকাশ ? 
কিন্বা যথা অন্নাভাবে ক্ঠাগত প্রাণ, 

জীবন-প্রদীপ অই হ'তেছে নির্বাণ ! 
ৰ তথায় জ্বালিয়ে দীপ কি ফল এখন? ূ 
ৰ কি ফল প্রদীপে যার শৃঙ্বল ভূষণ? ৃ 
ৃ ভারতের ভাগ্যে এবে দীর্ঘ কারাবাস । ৃ 

ৃ কি হেতু তোমার তবে বিফল প্রয়াস ? ূ 

ৃ (৭). র 
- ছিন্ন পশু-মুণ্ড যথা চণ্তীর সদন, ৃ 

দীপযুক্ত করি সবে করে সমর্পণ; : 

তেমতি কি সপ্রদীপ আর্ধ্যমুগ্ডবলি, ূ 
দর করিতে ক এত হ'লে 8 ? টা 
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সপ পপ সপ পাপ ? 

সাধের প্রদীপ তবে জ্বলুক তোমার ) 
ধর দেবি অগ্রে তব নব উপহার ! 

আধ্যকুল-হৃৎংপিণ্ড করিয়ে কর্তন, 
দেবীর চরণ তলে কর সমর্পণ! 

এ কাজ যদ্যপি নার করিতে উদ্ধার, 

বিফল প্রয়াস তবে কি হেতু তোমার ? 

(৬) 

চন্্র-সূরধ্য-বংশে চন্দ্র-ভাক্কর-সন্ক।শ- 
বীর্ষ্য-বর্তিকায় আর্ধ্য-প্রদীপ-প্রকাশ 
হইত যে দিন;_-মেলি অনন্ত নয়ন 
হাসিত অনন্ত নভ? 1- দিগন্গনাগণ 

করিত কুস্তম-বৃষ্টি ভারতের শিরে ! 
এখন ছুখিনী ভাসে নয়নের নীরে ! 

সেই চন্দ্র-ুর্্য-বংশে হায় রে এখন 

জন্মিয়াছে হীনবী্ধ্য ঘণিত নন্দন ! 

ব্যাপিয়াছে আধ্যভূমি যত কুলাঙ্গার 

বিফল প্রয়াস তবে কি হেতু তোমার? 

(৭) 

অই দেখ !- চক্ষু মুদি আর্ধ্য-্থৃতগণ 

তিমির-প্রবাহ-পথে ঢেলেছে জীবন ! 

আলোকে তিলেকমুত্র পুলক না হয়, 

জ্বালি' তবে আর্ধযদীপ কিবা ফলোদয় ? 
সপসিাস্াসিস্প্পাী হাদিস পিসি স্পা সপন সা সা সিলসাসপাস সিসি সপ স্পস্ট সসপস্পাসমিপিস্িস্পাস্স রর 



সপ 

সস 

ছি 0000 সিন্স সপাস্স্পইতাতা সস্তা সস ৃ 
১১ 

স্পান্পিনলপদিপাপিন্পিশস সিিস্লাসিসিপান্টির সিস্পিসপাসিলামপ পিস পালন উলামা সা সপিসিিসপিলিলা সিপাসটির সিলীসিপিসপা সপন অপি সত সিসি পন পিসীর সিসি সস 

আর্বা-প্রদীপ। ৭১ 
৪ পাশাপাশি প 

ূ 
হয়েছে নূতন কাল !-__নুতন ধরণ! 

দাসত্বের প্রিয় শিষ্য আর্য্ের নন্দন ! 

-_-নীহি লজ্জা, নাহি জ্ঞান, নাহি মাঁনভয়, 
তিরস্কারে পুরস্কার ।--ঘ্বণিত-আশয়। 

শির পাঁতি সহে শত পাদুকা! প্রহার, 

বিফল প্রয়ান তবে কি হেতু তোমার ? 

(৮) 

তাঁই বলি ভ্রাতৃবর ! কাঁষ নাই আঁর, 
আধ্ধ্য-কারাগারে আর্ধ্য-প্রদীপ প্রচার । 

অনন্ত কালের অস্কে হইয়াছে লয় 

ভারতের সে সম্পদ -গর্বব সমুদয় ! 

ভারত রতন-প্রসু--ভূলোক-নন্দন ! 

অতীতের বিভীষিকা! !__অলীক স্বপন! 

পাঁই যদি সেই দিন, _জীবন-বিলান! 

আনন্দে করিব আধ্্য-প্রদীপ প্রকাশ! 

হাঁপিবে ত্রিদশরৃন্দ 1- দেখিবে জগত, 

আর্ধ্য-দীপালোকে পুনঃ হাসিছে ভারত। 



৭২. মানস-কানন। শু 

[নি কথা। 
(১) 

ৃ । প্রেয়সিরে ! 
ৰ “সেই কথা ”-_মরমের প্রতি স্তরে স্তরে, «.] 

1 -ম্থৃতির বিশদ রেখা,__ কালের কলঙ্ক-লেখা,-- 
ৃ আজিও দ্রিতেছে দেখা ঝক্ ঝক্ ক'রে। ৃ 

আজিও কীদিছে প্রাণ, “সেই কথ” স্বরে! ৃ 

ৃ 
(২) 

প্রেয়মিরে ৷ 

ছাঁড়িয়ে এসেছি তোমা দূর দেশীন্তরে ; 

প্রেমের অমিয়া-মাখা,_ শারদের পূর্ণ রাকা-_ 
সেই প্রেমময়ী মুক্তি !_মানস-অম্বরে, 

আজিও ভাসিছে প্রিয়ে পূর্ণ কলেবরে। 
(৩) 

প্রেয়সিরে | 
বিশুদ্ধ-কাঞ্চন-কান্তি অনল দাহনে-__ 

প্রদীপ্ত প্রতিভা যথা, এ দগ্ধ হৃদয়ে তথা) 

বর্ণ প্রতিমা! মম !__বিচ্ছেদ-জ্বলনে 
উদ্ভলিত মুত্তি তব-_ন্বধাংশু-বদনে ! 

(6৪) 

৯ সমপরিপেসসপি সপ সপ পপ পপ 

প্রেয়সিরে ! 

সেই বিদায়ের--সেই সজল লোচন-- 

| 

ইউর! সিত হৃদি সিন্ধু- অনন্ত মুকুতাবিন্দু, রী : 
লিষ্ট লোকটি রি পাটি পি সি পাস টিসি সি আট পি লি পসিরসি জাস্টি শিক ১ স্তন পাস সস সমিতি পি পলি পি পরি জি 



পরি আর লা সর উপাসনা সি 

সেই কথা। 
? ৃ 

প্রতি হদি-গ্রন্থিসুত্রে করেছি গ্রন্থন। 
-_-+ সেই কথা” 

আজিও করিছে প্রিয়ে স্মৃতি উদ্দীপন । 
(৫) 

প্রেয়সিরে ! 

“সেই কথা”-বিদায়ের শেষ বিজ্ঞাপন,_- 

হৃদয়ের তাঁরে তারে, বস্কীরিছে বারে বারে, 
ক 

সী পাশাপাশি শা পাশীশটাসপপশশাস্পাপীপা শশী পীপ্পী পপ শশী শীল 

স শাসটি লীন পাস্দপিসিশপস্লপাসপাসিপাস্ম্প সিসি সপসসপিপাসসপ সপ পউ সি পাাসপাপাসসপসসপ 

পি 

নন্দন-নিহ্যত-স্্রর-কিম্নরী-নিস্বন, 

আজিও মোহিছে হৃদি ।_বিমুগ্ধ শ্রবণ! 
(৬) 

প্রেয়সিরে ! 

বাঁঙ্গালি-জীবন-_পাপ- চির পরাধীন ! 

দুকড়ার আঁশা ক'রে, চির জীবনের তরে 
দাসত্ব সমুদ্র-গর্তে হয় রে বিলীন ! 

বিদেশে বিদেশে ভমি তনু করে ক্ষীণ! 
(৭ 

প্রেয়মিরে ! | 

এই-_দূর দেশান্তরে অভাগা সম্বল, 
ক্লেশিত হৃদয়-্ফত্তি, তোমার বিশদ মূভি! 

বিদায়ের সেই কথা-_অমিয় তরল 

_--প্রীস্তরের পান্থ-পাশে পানীয় শীতল! 
(৮) 

প্রেয়সিরে ! 

রর. প্রীতির পরাগপূর্ণপ্রস্ফূট অধরে, 
৯ 

৬০ 

ৃ ৃ € 

০ | ৪ | 

সপাস্টিপাস্পাস্মপস্সপাস্টিপস্টা সস সিশিসমিপাসিসিপাসপা সা িপাস্টিবাস্স্পী পাপা পিস পাস সস সপ স পিসি শসা স্টি পাসসস্টিপাসে, পপ পিসী পস্স্পাসিপাশি পাস্াস্পাসপিস্পিসিপাস্পাস্পাস্পস্পস্পাসিলিসিলাসিপাস্পিস্পি পান্না সপাস্পিপািপাস্পিপিস্পিটিশাস্পিস্পিপালাস্প পপ স্পপরসসিপসস এ সশত পাি ল পট ্আ্রপরসরর্সস্পকৌউি উঠ 

টিটি শি 

স্পেস ্পেস্প পপ পা পাপী পা পাশা শসা পাস পাসসপেপ্প্পাসা পাশাপাশি শশী সী শশী শী শাসিত ৩ রর 



পি পপ পা ০৯ ০ পদ পাপে পাপা পপ পা পাল পাপা পাপা লীগ পাপন 

বি লন ল জবিপ্টিলীচত খল ০৩ সিটি সি পিপি পিজি এসি বাসটি লে ৯৫ ৯ ৩ ৯ পালিত ৯৩ ৯ পাস্কিলাসি তত % পি পি লি সপাস্টিতাছি শী পাচ প তলা এা্ছিপাসি তা ও ৬ পাত ০৩৩ একে সিসি 

পপ পপ প পাশা শীপীপিসপপপপাপিশ সি শিপপািল 

(স্বধা স্রক্ষিত যথা ) সফট প্রণয়ের কথা, 

নবীন যৌবন-মুখে__এশ্রুতি বিবরে 
প্শিল যে দিন!- আজে জাঁগিছে অন্তরে ! 

(৯) 

সেইদিন, _প্রেয়দিরে ! ৃঁ 
অভাগা জীবনে মাত্র নন্দন-বিলাঁস !__ 

ত্রিদিব মদ্রিরা আত, হৃদি করি ওতপ্রোত, 

শিরায় শিরায় বেগে পাইল প্রকাশ ! 

(নবীন-যৌবনে নব প্রণয়উচ্ছাঁস !) 

(১০) 

প্রেয়সিরে ! 

রি অন্তরে জাগে সেই কথা তব; 

আমার জীবন-আশা, জীবনের ভালবাসা, 

প্রাণনাথ ! তব পদে ঈপিয়াছি সব !-_” 

পাইল দরিদ্র ঘেন ত্রিদ্দি-বৈভব ! 
(১১) 

প্রেয়সিরে ! 

সথদুর প্রবাস বাসে মেই দ্িন আর, 
স্মরিতে বিদরে হিয়া,--হৃদি বলিদান দিয়া 

লভিন্ু বিদায় !__সেই প্রেয়সি তোমার 
বিদায়ের__“সেই কথা+__ 

্ি 

পাপা স্পস্ট, পাস্সিিস্মিপি াস্িতাসিস্িশিসিলি উিপাস্পিলিস্পিলাসমিপীসস রঃ শে 

নিন টি াস্টিাস্পিরিসিলা্ি পাসিপিিপাসি পাট ৬ ৯ পা পাপী সিটি পিস্টিস্টিতাসি  উপস্পিলা পাস্িস্পিস্পিিসি পাপা স্পিপাস্সপস্সিপসট পাপা সিস্ট সস পসটিতিসিপছি পাও পিসির শি এ পাদিপা্পিতা পাসপসিপাসিপাছি পস্্পাসিপাসিপাস্পিসপাসছিণাস্পিতা পাসিপাস্টিপাসিলাস্তিপাসটি পাপা এিপাসপাসিলাসটিলাছি লাস পিল পালা 

০ ১ ১ বি ৫ টিভি টিবি ভাটি নিউ রািটিওটিটিতরিউডরি 

৪ 

ন্ ৭ আজিও স্মরণ-ক্ষেত্রে জাগে অভাগাঁর ! রি 



্গ 
পপ পসরা োান 

ািিিপাসপিটিসসদ্িনটি পাস পিরীতি পাস তারি সি এ সতী সিসি তত পা পি তি স্ছি প্পসিসসপৌস্টিনাম্লি সপ সপ শা পরি ও লী এত ৯ ত্র এসি ৮ 

৯ পপ সপ ৯০ ৯৮ 

৮ ২) 

প্রেয়সিরে !- “সেই কথা'__ 
হৃদয়ের প্রতিকক্ষ করিছে দাঁহন ! 

“চলিলে বিদেশে নাথ! অভাগীরে বজ্রাঘাত ! 

দেখো নাথ! কভু যেন নাহয় ঘটন, 

ধন আকাঙ্ষায় তব--অবলা নিধন ! 

(১৩) 
“জানত প্রীণেশ 17 

এ সংসারে অভাগীর নাহি হেন জন, - 

বুঝিবে মরম ব্যথা, কবে ছু”টে। স্নেহ-কথা, 

তুমিই দাঁসীর মাত্র জীবন-জীবন ! 
বিদেশেও ইহা! যেন থাকেহে স্মরণ 1”, 

(১৪) 
প্রেয়সিরে ! 

সেই কথা !__সেই দেখা!-_চারি চক্ষু জল! 
(প্রণয়ের উপহার !)- স্মৃতি পথে বারম্বার 

আজিও উদিছে ;_-হৃদি করিছে বিকল! 
আঁজিও র 

বিরলে অভাগানেত্রে বহে সেই জল! 

(১৫) 

প্রেয়সিরে ! 

“দেই কথা ”--বিদাঁয়ের শেষ সম্ভাষণ-_ 
কিআর বলিবপ্রিয়ে! মথিত করিছে হিয়ে ! ! 

৯. শশা শ্ীিিশীটাি শশশ্াীশী শশী শশী শী শশী 7৮৮৮৮ ৮পস্পটীশদ 

মা 

২ 

ন্ট 

শপ পপ পাপা পাস পপ শালা সপেসপ্পাসপসপপপসাসপপপসপপসপপস সপপপাপ পাপা শা শী শট শশী শী শা পপ পরস্পর সা সমস সপ পপি পপ সস সপ সিসি | পিল সটিপসলিসিপত সিল পিসি স্পেস সস পাস্দি পিপি শি পা পপা্সপাস্প পাপা সান্তা 

সস এর এত এটি ট্রি এটি এপি এর ০ পারলে উনি শিট পি লি 



সিটি হি টি ৯০৫ টি ৬ পন সর তা সি সরস পি পক ক মটর "আর এ শর সরি অপি” আর সর রিট ভি 

৭৬ মানস-কানন ছ 

%, ৮ 2৬2 

প্রত্যেক হৃদয় তত্্রী করিছে শিপ্তন। 
ভুলিব না “ সেই কথা? থাকিন্তে জীবন! ॥ 

স্পট 

কমলা । 

(১) 

মানস-সরম জাত কাঞ্চন কমলে 

কনক বরণা, লোহিত বসনা, 

মাধব বাঁসন! অই ! 

স্বর্ণ ম্বণালে হৈমম্বণীলিনী__ 
স্বর্ণ করতল-রুচি বিভাসিনী! 

ত্রিদিব সস্তার, পাঁরিজাত হার 

উন্নত-উরস শোভিত বামার ! 

মন্দারমঞ্জরী শ্রবণ মূলে । 

(২) 

ভূষিত বরাঙ্ত অমর-ভূষণে_ 

বিজলীবিভাঁস রতন কাঁঞ্চনে ! 

বাঁরুণী প্রদত্ত মৌক্তিক-মালিকা 
কম্বুকণ্ে ধরি বাঁরিধি-বালিক! 
হসিত বদন !-কবরী শোভন-_ 

হরি হৃদয়ের কৌন্তত রতন! 
কাঞ্চন-মপ্তীর, রতন বলয়, ঞঠ 

সস সিসি সসমিপরিসলী ও আরসলিিকিাস্পা সতী সি দদিসলা সালা সিসি 

১ ১১১১-০ি 1 



রাতুল চরণকর মাগার ূ 

নয়ন ধাধিয়ে হীরকের হার 

থাকে থাকে থাকে শোভিছে বামার | 

সচল চপল! যেন রে অচলা ! 
বিরাজিতা অই কমলে কমলা ! 

(৩) 

ত্রিদিব-গৌরভ-রাঁশি মলয় পবনে 
ঢলিয়ে লিয়ে পড়িছে উছলি ! 

পশিছে মরম তলে! 

নাঁচিছে চৌদ্দিকে স্বরগ যোঁড়ষী 

রম্তা, তিলোতমা, মেনকা, উর্বশী ;__ 

পাপা
 

- 

শর এ টিন টিসি রি তি পা সী পর সি পলি সা সদ পতি সস সপ ই উড "তি সলাস্িপীির সিল সিতা রিল সপন পরসিগা ওল সিল পলির শা আলা 

পাশাপাশি িশপীপিশিীশিপীটি পি পাশা তিপাপাদপা পট পাশাপপাাপাখি 

গাইছে কিন্নর_-স্থকণ্ঠ গায়ক! 

বাজাইছে যন্ত্র ত্রিদিব-বাঁদক-_ 

গন্ধবর্ব নিকর প্রফুল্ল মনে! 

(৪) 

ধূপ ধুনা ধুমে পুরিত গগন ! 
অগরু, চন্দন, পুষ্প অগনন-_ 
গন্ধে আমোদিত দিগন্থনাগণ ! 

'স্তান পঞ্চমে, ললিত নিকণে 

পাপিয়া ডাকিছে পাশে; 
শত দল-দলে ভ্রমে দলে দলে 

৪ ০ শা! 
টন * 

সি সির সি জি ৯৭ উট আন টি জা বি পে সি সি সপ পর সত রা পিট স্ব রর পট সি সিটি সি সস আটা পি শি রসি তি পরস্পর লিসা জি সে সত পা ৬ম জরি 

যা...» পা, ৫ পপ 

/ 



পাস পাপীস্পিশিসিপা সস সপসিপাপি সপ সা পাস সিসি পাস্পিপিসটিিসি ্শ্্া্্ঙ্্্্্্্্্্্ু ৯২ 

স্পেস পপি শী শাশশাশাা শপ, 

২২ শী ীিাশ্ী্টীশীশী 

সিসি 

০ 

৭৮ মানস-কানন। 
পপ জপ 

সিলসিলা 

সি 

(৫) 

দক্ষিণ চরণ চাঁপি বাঁম পদে 

(স্বর্ণ সরঃ যথা স্ফুট কোকনদে;) 

কাঞ্চন-কমলে (ন্বর্গমধুরিমা 1) 

ঈাড়াইয়ে অই বিদ্যুত প্রতিমা !__ 
মাধব মোহিনণী-__রম] ! 

বাঁধুলিবিভাস অধরের তলে 

মৃদ্ুহাসি যথা সায়াহ্ন সলিলে 

রবির প্রতিভ। !_ত্রিলোকি-রম। 

(৬) 

ওপদরাঁজীবে নমি নাঁরায়ণি ! 

হেরম! অপাঙ্গে ভ্রিলোক-জননি ! 

গুটিকত কথ শুধাতে তোমায় 
এসেছি জননি! আজিকে এখায় 

বল বিশালাক্ষি !-_বাঁরিধি-বালিকা ! 

তুমি নাকি যত জীবের জীবিকা? 
বলম! আমায় !_- 

ত্রিলৌকের ঘত এশবর্ধ্য ভাঁগার 

সব নাকি আছে অধীন তোমার? 

উই 

পিসি পিসি, 

চা 

স্পশিশী। শো পারিস 

-াাঁাললল্লা্ টিটি পিপাসা 

সত্য যদি, বল তবে, ভাঁরত নিবাদী সবে, 

“ হা! অন্ন!” বলিয়ে কেন করিছে চীৎকার ? 

&. কিপাপে সোণার রাঁজ্য যাঁয় ছারখার? 
পিসি লাস লিস্ট সস সা সিসি লি সস কস রি সরস 

শসা পা সপ আপস সপসপসসসপিশিসসসানপাসপিসিপাস্াসি, 

প্র পাসাস্পস্পি নিস্পাপ সপ ্পস্পিসিপাস্পিি পাপ সাসপাসিপিসিিসিলাস্াসিপিসসিলি সী সর্প পিসি লাস্পাসিলিসপাস্পাস্পাসিিি্পাসি ্পাস্পিসিপাসিলাসিপাপস্িপা এপ স্পা স্পা াসি্পাটি তািপাসসিপাট পাস্পস্পিস্পিসিপীস্পাস্পিসিপিসিপাসিপাসপাঅাসপাসছি 

শি এসি কীি্াসদিাি বসতি লাস লাস পেস পর এ ২ লি পার ০ সস লি লাস্ট কান, ক সি পি 



-উউউডউউউউভভভউভভওডউলিলিলিকতসপপসপিপপািি 

ৃ (৭) 
ৃ বলম1 আমায় !_ 

ৃ অনন্ত রতন-গর্ত। ভারত ভবন, 
ূ কেন এবে শুন্য-কোষ, সদ! ছুর্ভিক্ষের রোষ। 
] 

র 
] 

) 

অশ্রুর উপরে অশ্রু নহে নিবারণ 

ভারতবাসীর চক্ষে !_বল কি কারণ? 

ৃ (৮) 

ৃ বলমা আমায়! 

ৃ ভারতের যত এশরর্ধ্য ভাণ্ডার__ 

কেন লুটে নিলে &-কি দোঁষ তাহার ?- 
রাঁজরাণী যেই ছিল এক কালে, 
শত-গ্রন্থি বাস তাহার কপালে! 

স্বর্ণ পর্য্যস্ক ছাড়িয়ে ধুলায় 
লুটে অভা'গিনী !_ ছিন্ন কশ্তাঁগায় ! 

বল দয়াময়ি !--একোঁন্ বিচাঁর ?-- 

ভারতের শিরে-শীনিত কুঠার ! 

(৯) 

যাঁরপাশে ধন-গর্বেব নতশির ধরা 

ছিল এক কালে! 

আজিকে তনয় তার, ভূমে পড়ি হাহাকার 

করিছে অন্নের দায়, কেহ না জিজ্ঞাসেতা য় ! 

টু. বলমাতিঃ ! এই শেষে ছিলকি কপালে? ষ্ঠ 

পশপাস্টিশসি পািশািপাসটিলাি ৩৯ পা সাস্পিণ লিসা সি 

মি ্ সপাস্টিপাটি তলা সি * পি 

শাস্পিস্পপিস্পাস্পিসস্পিসিলাসস্পশিনপসসপিসপিস্টিপাস্পিপস্পাস্জিসপর্সপিসিপিসদিপা সাপ স্পিনপিপাস্পাস্পিপা সিসি পিসি পাপী পাস 

সি দশ শসা পিপিপি দি 

পসিষ্পা সপ স্পিস্পসিশিসিসপিস্পস্পি পি সত পাস সি পতাসপাসস্টি স্িসপাসাস্পিসিপাস্পাসিপাস্িপাসিপাস্পাসিপা্পিসসিাসিশাস্পিপাস্পাসিসপাি। 

শর্পান্ সান পরি 

সা াশাশাীো শপ্পীা শিট শশী শীশয্শ্ীশ্শ 

পাটি * শরাশিশাসিপাস্টিলাত তি উপ পাটি ৯ পাজি পাসি শী পাত 

এ্ীসপিস্টিশপসিলাস্সি লাকি শাসিত পম সি পাস্সিপসসি পাস পলিসি দি পা ছি পোসিাস্পসি এসসি পাস্টিপাস্ছি পাস্িপাস্িাস্পিনাসি পাসিশাটি-শী 

আস 

শী শা শা শী শশী ৮ পি শীশ্ীশীীট তিশা শীট পিসী 

পাপন পাসিল সিপসটাস্পিপিসিিসি 



(১৭) 

আজিও ভারত ষোড়শোপচারে 

হৃদি-দান দিয়ে পুজিছে তোমারে ! 
আজিও ভারত প্রতি অশ্রন্জলে 

প্র্ণীলিছে তব চরণ কমলে ! 

আজিও ভাঁরত কুমস্ম চন্দনে 

ভক্তি উপহার দিছে ও চরণে! 

আজিও ভাঁরত মাতোর মন্দিরে, 

ভ্বালিছে প্রদীপ হ্বদিগ্রন্থি ছিড়ে! 
আজিও ভারত মজল-লোচনে, 

তোমার করুণ! যাচে প্রতিক্ষণে ! 

তবুকেন মতি !-দয়! বিতরিতে 

অভাঁগী ভারতে-_-পাইনা দেখিতে 
(১৯) 

শুনেছি কমলা সতত চঞ্চলা, 
নীরদর হৃদয়ে যেমন চপলা ! 

সত্য কিম! ?-- 

ক্ষণে ক্ষণগ্রভ৷ মুদিত, স্ফ,রিত, 

তুমি কেন মাতঃ! চির নিমীলিত 

ভারত গগনে ?-কি পাপ ফলে? 

শুন মাবেদন !- কর বিলোকন 1 

অই যে অনাথা__ 
৩ ৮ ৬ ৩ ছে ডু ডি 

দিছি লোড সি নাস তিন ভিসি লিলি লিপ্ত, ০ পতি পপির ছি লী লানি পাস লাস পরি লসর সিপসিলী সির ৯৪ ত্াস্টিলী সীসিলীস্সিল স্পা লাস তিতা কিল কিনে দিত ৯ তাস পি লী পাটি তাস পাটির পাটি পরি পি রাস পরি পাটি এসি 
০৮০৯০ পাপী পাপী পপ সপ পাপা ১১১ 
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ছি কমল! । ৮১ ৮ 

(১২) 

আর-_বলমা৷ আমায় !-- 
ভারতীর ঘত প্রিয় স্বুতগণে 

কেন দহ সদা দীনত| দহনে ? 

ভিক্ষুক বালদীকি ব্যাস, দাস্য রত কালিদ।স; 
_-ভারত কবিতা কুপ্জ স্থক গায়ক! 

কেন সে কুম্ৃম গেহে দীনতা। পাবক ? 

(১৩) 

শ্ীমের গৌরব রবি স্থকবি হৌমর 
দরিদ্রের এক শেষ !_- 

বলম! কিহেতু, শুনিতে বান] ; 

বাণা পুত্র দলে কেন এ লাঞ্চন। ? 

সেক্সপীর কবি কেন জ্বালাতন 

সংসার কুচক্রে ?--বল কি কারণ 

দ্রীনতা-সেবক স্থকবি জন্সন্ 

কি পাপ ফলে? 

(১৪) 

, গোবিন্দ, প্রসাদ, চণ্ডী, ভারতের দশ! 

জাঁনি মা সকল! 

বঙ্গের কপাঁল-দৌঁষে, ত্রিলোকে কৃষশ ঘোঁষে 

দাতব্য-চিকিৎসা-গৃহে মধুর নিধন | ৰ 
কি সন 

১৯ 



হি ৮২ মানস-কানন। 

(নুতন নিসর্গ-তন্ত্রী নবীন বাদক ;--) 
ছিল যেই-_ 

আঁধার বঙ্গের এক উজল রতন! 

(১৫) 

ক্রোধঈর্ধাবিরহিত ত্রিদ্রিব-নিলয়ে 

চ 

আছে কিম। সপত্বী-বিদ্বেষ? 

জানিতে বাসন! তাই !-_বলমা শুনয়ে যাই 
বলিব মায়ের কাছে সপত্বী-্বভাব ! 

বুঝিবেন মাতা 

অভাগা-অদৃষ্টে নাহি ঘুচিবে অভাব । 

উন্মাদিনী। 
(১) 

চাদের কিরণে  যমুনা"পুলিনে, 

কেরে ওকামিনী ছুটি ছুটি যায়? 
কখন হাসিছে, কখন কীদিছে, 

কখন লুঠিছে ধরার গায় ! 
চাঁদের চাদিমা, সোণার প্রতিমা, 

বিছ্যুৎ-বল্পরী !-রমণী-রতন ! 
আলুখালু কেশ,  পাগলিনী-বেশ, 

বুঝি উন্মাদিনী ?__-উদ্তাণস্ত-মন ! 
চা. পাস্পিিপাসস্পিস্পিস্পার্সস্পািপান্পিস্পিপাস্পান্পাস্পাস্পিস্পাস্পিস্পাস্পাপাস্পাসটপাস্পাস্পাস্পাস্পিস্পাস্পাস্পিসিপাস্পিস্পাস্পিস্পিস্পাস্পিস্পিস্পাস্পিস্পাস্পিস্পাস্পিসিপ সাম্পছি 
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(২) | 

চল সৌদামিনী, কুস্তুয-কামিনী, 
যমুনার শ্বেত-সৈকত-চারিণী ) 

নাঁচিছে হাসিছে, করতালি দিছে, 
কভু দোলাইছে ম্ব্ণাল-পাণি ! 

মুরতি মতন, দীড়ায়ে কখন ;-- 

অপরূপ-রূপ।-নিশ্চল-লোচন ! 

কভু থাকি থাকি উঠিছে চমকি! 
পীন বক্ষস্থল কীপিছে ঘন! 

(৩) 

নিসর্গগগন ছাড়িয়ে নয়ন 
অনন্ত রাজ্যেতে কভু ছুটি যায় ;-- 

কভু আশে পাশে তরামে তরাসে 

কি যেন তালাসি পায়ন। হায়! 

কি যেন শুনিতে, ক্ষণে সচকিতে 

পাতয়ে শ্রবণ !-_ পুনঃ আরবার 

ছুটে ইতি উতি, বিদ্যুতের গতি; 
চায় না পশ্চাতে ফিরিয়ে আর ! 

(৪) 

কভু বাযতনে, ফুল অবচয়ি, 

সাজি বনদেবী,__হাঁনে খলখলে ! 

কতু উন্মোচিয়ে-_কান্দিয়ে কান্দিয়ে 

. ভাসায় সে ফুল যমুনাজলে ! ৯ 



এ রি মানস-কানন ছ. 

ৃ কভু যমুনায় ডাকে “আয়--আয়”__ 

“সই।-_সই !” বলি হাতখানি তুলি! 
কভু রোষভরে তরজন ক'রে, 

মুঠি মুঠি তায় ক্ষেপয়ে ধূলি! 

(৫) 

স্থল-কমলিনী যথা দিনমণি 

খরতর করে শুকাইয়ে যায় 
(নিদাঘ-তাঁপিতা বাসন্তী লতিক1) 

অই পাগলিনী-_ছুটিছে হায়! 
নবীন যৌবনে, নব সম্মিলনে, 

নবীন প্রেমের নব স্থুখশিরে) 

বুঝি বজাঘাত হয়ে অকম্মাৎ, 

হৃদয়ের তার গিয়েছে ছিড়ে! 

(৬) 

আশার শিকল ছেদনে বিকল, 

মরমে মরমে ভ্বলিছে অনল ! 
শোকের হুতাশ,; ভাবনা বাতাস 

বহিছে!-__ছুটিছে নয়নে জল! 
অনন্ত সংসার, হয়েছে অসার 

বালিকা-জীবনে 1__ভাগ্য-লিপি-ফলে ! 

যথা দিশা হারা প্রদোষের তারা, 

. ছুটিয়ে পড়েছে ধরণী-তলে! ঞ 
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আয় পাঁগলিনি ! নবীনা যোগিনি | 

অভাগা বঙ্গের বিষাদ-ভূষণ ! 
আয় কাঙ্গালিনি,। বঙ্গবিরহিনি। 

নিসর্গ-ভাগ্ার-_-অমূল ধন। 

আয় আয় তোরে দেখি আঁখিভরে 
বন্গ-পর্ণাগারে-_স্বলন্ত জ্বলন ! 

পুলিনে পুলিনে, কেন নিশি দ্রিনে 

ভ্রম অভাগিনি?কি প্রয়োজন ? 
(৮) 

পিঞগুরের পাখি! যাওলে। পিঞ্জরে ! 

দেখি দশ! তোর হৃদয় বিদরে ! 

কোমল-হৃদয়,।] যাতনা-নিলয়, 

হেরি অশ্রুধারা কার ন! ঝরে ! 

ছিন্ন-তন্ত্রীবীণে! আর বাজিবিনে 
ভব-রঙ্গালয়ে,__স্থমধুর স্বরে ! 

অস্তগত রবি, নলিনীর ছবি 

বিষাঁদ-মলিন !_স্চির তরে ! 

ম্মশান-বালা। 
(১) 

প্রতীচীর প্রান্তশায়ী সহস্র-কিরণ ! 

. উন্মুক্ত অমরা-দ্বার ;_ রক্ত যবনিকা উঠ 
পপ পাপা 



পারি টিসি তি সপ সতর্ক সস 

! ৮৬ মানস-কানন। 

ই 
ৃ করিতেছে প্রকৃতির মানস নোদন ! 

হ'তেছে কাঞ্ন-বৃষ্টি ! ত্রিদশ-বালিকা 
ভ্বালিছে একটা দীপ গগনপ্রাঙ্ণে ! 
কনক-কুহ্ম-হার জাহৃবীর নীরে 

ভাপিছে ;- হাসিছে বিশ্ব !_ দিগন্ত-কাননে 

নীরব নিসর্গযন্ত্র ক্রমে ধীরে ধীরে ! 

ফুরাইছে দিনেশের দিবা আবর্তন ! 
সরঃ-হৃদে শতপত্র যুদিত আনন। 

(২) | 

ৃ অদুর জাহ্ববী-তীরে এমন সময়, 
জ্বলিছে শ্বশান এক ধক্ ধক করি! 

(আধ্য-কুল-শেষশয্যা_পবিত্র-নিলয় 1) 

কাদিছে বদিয়ে পাশে একটা সুন্দরী! 
শরতের পূর্ণশশী হায়রে যেমন 

ৃ বিধৃত-রজত-কান্তি_পবিব্রবিভান__ 

ৃ কাল নীরদের কোলে হয়েছে মগন 1 

ৃ তেমতি বামার মূর্তি পাইছে প্রকাশ ! 

ৰ বিষাদ-কালিমা-মাঁখা! ফুল্ল কুমুদিনী ! 
নীরবে নয়ন. কোণে বহে নির্ঝরিণী ! 

(৩) 
যেন কোন কাঁরুকর চারু পুত্তলিকা ৃ 

নির্মায়ে রেখেছে অই মন্দাকিনী-তীরে | ৃ 

তে শারদ উৎসব শেষে নগেন্দ্র-বালিক। ৯ 



চি শ্মশীনবালা। ৮৭ 

কিম্বা উপনীতা আজি ভামি অশ্রুশীরে ! 
সেই সকরুণ-দৃষ্টি,_-সজল-লোচন-_ 
নিরাঁশ-বদন-গ্রভ।,__কীঁলিমা-জড়িত, 

হেরি বিগ্লিত নাহি হয় কার মন 1 
প্রত্যেক হৃদয়-তন্ত্রী না হয় স্পন্দিত? 

“কোথা যাও দ্িনমণি !-_চাঁও একবার !?, 

. সহস! করুণকণ ধ্বনিল বামার। 
(৪) 

ৰ আবার আয়ত আখি হইল সজল, 
ঝরিল আবার অশ্রু ঝর ঝর করি! 

সান্ধ্-সৌরকর-রাঁশি প্রতি অশ্রজল 
রঞ্জিল বিবিধ বর্ণে !_নিসর্গ সুন্দরী 

গাথিল রতন হাঁর জাহ্বীর নীরে ! 

কীপিল ক্ষীণাঙ্গী বালা ঘুরিল নয়ন ; 

পড়িল মুচ্ছিত হ'য়ে সে বিজন তীরে-- 
বাঁয়ু বিদলিত দ্বর্ণব্রততী মতন ! 

বিচ্ছেদ-ভূজঙ্গদন্তে ক্ষত বক্ষঃস্থল ! 

ধূলায় লুটায় হায় স্থবর্ণ কমল! 
(৫) | 

: কতক্ষণ পরে বাঁলা পাইয়ে চেতন 

দেখিল! নয়ন মেলি, দেব দিবাঁকর 

হয়েছেন অস্তমিত !-__মরম-বেদন, 

টু. করুণবচনে তার করি হতাদর । ৯ 
পিপি সিরাপ সস আট সম পাস সা ০০২০ 

স্প্রে  পপপপ 



ছি ৮৮ মানস-কানন। 

প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে ছড়াইয়ে মসী 

হইয়াছে উপনীত তমস! রজনী । 
ভ্বলিছে নক্ষত্রপুগ্ত নভোরাজ্যে বসি, 

বহিছে নিকটে ধীরে কল কল্লোলিনী! 

নৈশ অন্ধকার কক্ষ করিয়ে বিদার 
ভ্বলিছে জ্বলন্তচিত। আলেয়া আকার । 

(৬) 

আবার সে কলকগ হইল ধ্বনিত | 
কহিল।-- হেরম। গন্ধে ভ্রিলোক-তারিণি !-- 

অভাগী বালায় !-_হও ক্ষণেক স্থগিত। 

কহিব তোমার কাছে ছুঃখের কাহিনী ! 

শুন মাতঃ মন দিয়ে। নাহি কিছু আর 
অভাগীর অভিলাষ !-_-অভিলাষ যত 

কালের কবল গত নধু দেহভার 

বহিছে দুখিনী আঁজি হ'য়ে মন্মাহত ! 

দেখিছ সম্মুখে চিতা জ্বলিতেছে এক, 

হৃদি-রন্ষে-রন্ধে, হেন ভ্বলিছে শতেক! 
(9) 

“ছিলাম বালিকা যবে, আত্মপর-জ্ঞান 

ছিল না কিছুই হাঁয় 1--এমন সময় 

স্নেহময়ী মাতা! মম হ'ল অন্তদ্ধান ; 
হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল নিলয়! 

৫. পিতার সজল আঁখি আরক্ত উরস ৬ 



সা সিটি পিসি রং ডি ম ণ 

(2 শশান-বালা। ৮৯ স্ 
শপ পাপা পিপিপি পপ সপ ক 

দেখিনু স্বচক্ষে-আঁজেো জাগিছে অন্তরে ! : 

সংসারের বিষবহ্ছি এ হৃদি পরশ ূ 
করেশি তখনো হায়! হৃদি স্তরেস্তরে ূ 

দংশিল ঘে কাল কীট নারিনু বুঝিতে ! ্ 

জাগিছে আজিকে তাহ। গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ! 

(৮) 

“তারপর জনকের আদরের ধন, 

একমাত্র কনা! তার আমি অভাগিনী | 

দরিউ্র কুটারে থ। দুলভ রতন !__ 
ছিলাম তাহার নদ আনন্দ-দ।ঘ়িনী ! ূ 

জাননা কি কম্ম-সূত্রবিধাতা-ঘটন;__ 

রহিয়াছি এক দিন দীঁড়ায়ে দুয়ারে; 

(ত্রয়োদশ উপনীত- উন্মুখ-যৌবন !) 
দেখিনু সম্মখে এক নবীন যুবারে ! 

কপিল হৃদঘ়-তন্ত্রী!__ভূলিনুু আপনা ! ূ 

পশিল মরমতলে সংসার-লাঞ্চনা !” রী 
বলিতে বলিতে পুনঃ ভিজিল নয়ন! ৃ 
উন্নত উরজকলি কপিল আবার ! ৃ 

' আবার হইল নেত্রে ধারা নিআবণ! ূ 

অবরুদ্ধ বাঁক-যন্ত্র শ্বশান-বালার ! 

কপিল অবশ দেহ! বেতস-লতিকা ৰ 
কীপে যথা নৈশ বাঁতে থর থর করি !-_- ৯ 

৪ ৮৪ ০৩ ভি বাসিপািলীসপাক্টতী পরি সতী স্পা তল সির এপাশ সী সা পান্পী তপীস্পি সিল সি ৩৪ তত পা পরি লোপা টি পিসি সপ সিল নপসিলী সলাত পতি সপ্ণি তি স্পাতিলা পি 

শা শা শ্টীাশীশটশা ্্াীশাীশীীশ ীাশাীাীাীশীশশীীশীীশাীশটা)টীীশীশীশিশী শী শী শী ীশীশশশীীশ্পীশীশপীল 

শি 

স্পা সিসি সি সস স্পা স্পা সিপাস্পিস্পা সািাস্পাপাস্স্পাসপা সপাস্পাস্পিস্পাস্পিস্পাস্শিস্পাস্পাস্পাস্পি সি সিসি সপ স্পাস্পিপিসিত ৩ সপিসিপ সপাসিপসিসিপাসপিসিপািপািশিসপাস্িস্টিিসিপাস্পিসিপাস্পাস্িপাপাাসিপি সপাস্পাস্পাস্পাস্পাাস্পাস্পাস্পিস্পিস্পি্পা সা াস্পী াস্পিস্পিস্পাস্পাাস্পা স্পাস্পিস্পস্পিপসপাটি 

রি শশী তি পলস্পালাতি 4৮৭ ৮ জপ সী তল পাশা শীীশাশিশীটিটিশিটি 

টি 



ছি 

তর 
চি 

০. ১ সিল পি এছ তি পি তি পরি সি পানি পি পাস্দিশী তি পাশ শত পরি পপি পাপা পাত পি পি পর পরি তিতস্মিিনপি্িসিলিপত পো তা লা লা শোর পালা পান পপি লস লিপ সি পাস 

মি 

৭০ মানস-কানন। র্ 

তেমতি জাহ্বী-তীরে অনাথ বালিকা), 

অতীতের স্ুুখ-্বপ্ণ-হ্খ-চি্র স্মরি ! 
উচ্ছ্ পিত হৃদ্িবেগ দমি কতক্ষাণে 

নিবিষ্ট হইলা পুনঃ করুণ কথনে ! 
(১০) 

«“পতিত-পাবনি গঙ্থে কর অবধান ! 

অধিক বিস্তারে আর নাই প্রয়োজন! 

অভাগীর দুঃখ-কথ! সমুদ্র সমান, 
বলিলে সহজ্্ যুগ হবে না পুরণ ! 

সেই প্রাণাধিক জনে কিছুদিন পরে 
করেছিল অভাগিনী আত্ম-সমর্পণ। 
তৃষেছিলা হৃদয়েশ অতি সমাদরে, 

ছুখিনী বাঁলায় হুদে করিয়ে ধারণ ! 

যৌবনের নবোচ্ছণীস!_ প্রণয়ের বেগ 1 

_ধরিত না ধর! সেই প্রবল আবেগ! 
(১১) 

« গ্রাণেশের কে সদ কগহার প্রায় 
ছিলাম দুলিয়ে !_যথা! মাধবী-লতিকা 
থাকে ছুলি সহকার তরুর গলায় 

ন। ভাবি সম্মুখ ঝঞ্চা !__ভীম বিভীষিকা | 

কে জানে সমুদ্র-গর্তে অমিয়ের পর 
উঠিবেক হলাহল ?- স্বলন্ত অনল ? 

কে জানে মহ! বুকে পড়িবে বজর? ৬ 



শুশান-বাঁলা। নঃ % 

ছিঁড়িবেক মরমের স্থবর্ণ শৃঙ্খল ? 

ভাঙ্গিয়াছে আজি মোর স্থখের ত্বপন ! 

করিয়াছে হৃদে কাল-ভূজঙ্গ দংশন ! 
(১২) 

“ হৃদয়েশ-দেহ বক্ষে করিয়ে ধারণ 

" জ্বলিছে শ্মশান অই- দেখ স্ববদনে | 

মুমূধ.শষ্যায় নাথ করিয়ে,শয়ন 

অভাগীর করে ধরি সজল লোচনে 

ব'লে ছিল সকরুণে--“এ জনম তরে 

যাই তবে প্রিয়তমে !_ দাওলো! বিদায় ! 

কেন ও নয়নে আর অশ্রুধারা ঝরে 1 

জগদীশ ! রক্ষা! ক'র অনাথা বালায় !? 

বলিতে বলিতে আখি হল নিমীলিত। 

হারা'লা জীবিতনাঁথ জীবন সম্বিত ! 

(১৩) 

« সাক্ষী থেক ভাগিরথি !-__অগতি-শরণা ! 

স্বামীর জ্বসন্ত-চিতাঁঅনলে এখন 

পশিবে বিধব! বালা !__অনন্ত বাঁতন! 

কালের করাল অঙ্কে দিয়ে বিসর্জন ! 

ভ্রিমৎসারে অভাগীর নাই স্থান আর 
অই চিতানল বিনা !--যাইমা এখন ! 

শেষ ভিক্ষা রাখিও ম| অভাগী বাঁলার ;_ 
ঠা. পৃত নীরে চিতা-ভন্ম কর প্রক্ষালন 1” & 

ভু 

স্৯পপ স্পস্ট পাপা সপিপ সপ সিশিস্পিপাস্পিসিপাপ সিলসিলা 



সপ 

“শা % 

্িিসপরিস সিশর জম্মিপস্মশি সমস পপ শস্ররপ সস 

রি» মানন-কানন। রি 

বলিয়ে উদ্দেশে বন্দি স্বামীর চরণ, 

জ্বলন্ত অনলে সতী হইল! পতন! 

যমুনা তটে। 
স্তটি€ 66: 

প্রদোষ বিচিত্র চিত্র নভঃচিত্র পটে 

হেরিতে একান্তে বসি যমুনার তে, 

ভারতের ভাগ্য-পট হইল ম্মরণ | 

ঝলসিল যমুনার জীবন-দর্পণ! 

জল-কণ|-বাহী শীত সান্ধ্য-সমীরণ 

করিল সর্বাঙ্গে যেন স্ফ,লিঙ্গ পিঞ্চন। 
উদ্দিল ললাট প্রান্তে ঘন্মমবিন্দুম।লা) 

শুধ|ইনু যমুনায় _“ বল গিরিবালা | 

কেন হেন বেশ ?-বল যমুন। সুন্দরি ;. 

কিহেতু তুলিছ অই মৃদুল লহরী? 
ব্রজের বিপিনে- তব সাধের পুলিনে, 

বাঁজেকি শ্যামের বশী এবে নিশিদিনে, 

ব্রেজবিলাসিনী রাঁধা” বলি উচ্চৈশ্বামে ? 

আসে কি গোপিনী তথ। নটবর পাশে ?_ 

স্থখের নে বৃন্দাবন অরণ্য এখন ! 
তবে কেন অনর্থক করিছ নর্তন? 

গাপ্ীব কোদগ 2 সপ 
স্টল রচনা সপ সিসপসপাসসিলীস্পজা লা লিপি জাপান তা লালা পাচ লী ভাসি লীলা পর পন্পিটী সী সস সির কী » রক 

শপাসছি লা 



সতিস্ঠাধ রর মালেকের হালা রাফ 

সস্তা সিরাত তিক সিসির সকল সানা সপ সর সিসির লাস সত সি সি সিলসিলা সপিসলানিত পা সিলাি সস সি সপাতি পাসসিলাস্ছির ০ দি? 

উং যমুন1 তটে। 
টি ১ রি টিউটর ০ 

শা ও. 

স্পেস শীশীশাীপাশীাাশা শা ীশশীক্াশীশীশিশী্্ী শী শী শ্শীশ্ী শী শশী শাপলা 

পা সপাস্পাসিপাস্পিস্পাস্পি পাস্পিলসসিরা সিসি সপাসিশী পপীসপ্পি সী স্পিসিলিস্পস্পিী আত পতিসিপাস্পিসপাসিপাসিপাস্পী সপাস্পা স্পাসিপাস্পি সামি সপ সপিস্পিসিপসিপাশ্পিসপাস্িপাশি ই ই দু 

কি 

পাঁঞ্চজন্য মহ[মক্দ্র_শুন কিমেসব? মেসব? 

শুন কি ভীমের সেই মুদ্রগর-নিম্বন £ 
হের কি সে ভীমনূর্তি জ্বলন্ত জ্বলন ? 

কিছুই না !-__সব এবে কাল কুক্ষিগত । 
স্থখমভ্া তবে তুমি কেন অবিরত ? 
ভাঁরতের শেষ সুর্য, _বীরেন্দ্রশেখর”_ 
আধ্যকুল-ধুরম্বর__পৃথী মরবর !-- 
দেখিতে কি পাঁও তারে ?- করকি দর্শন 

বীরেন্দ্র সমরসিংহ মুরতি-ভীষণ ? 
রত-কবিতা-কুপ্জে স্ক গায়ক, 

ভারতের রচয়িতা, _বেদ বিভাঁজক-__ 

ধারবুদ্ধি দ্বৈপার়নে করকি দর্শন ? 
অন্যথ! কিহেতু তব বিফল নর্তন ? 

কিথা কি দেখিছ এবে অন্য অভিনয় 
ভারতের রঙ্গাগারে ?- যবন-উদয় ? 
শ্শ্রু-বিমণ্ডিত শির মুণ্ডিত বদন, 

শ্বেতআতিপত্র তলে রাজে কি এখন ? 

মোগন পাঠান দৃশ্য! বীভত্ঘ চিৎকার 
এখন” কি কর্ণরন্ধে, প্রবেশে তোমার ? 
কিছু নয় !__তীহ! এবে বাল্যক্রীড়নক ! 

কিহেতু ভোঁমার তবে এহেন পুলক ? 
২ 

তাঁই ব কাধ নাই লহরী খেলায়; 

এ সব এখন আর শোভ] নাহি পায়! 
০০০০০ 

পপ পাপ পপ পা 



ছি ০০০ ৫ ্গ 
কালের কলক্করেখা করিতে মোচন, 

এ মিনতি,কর দেবি! আত্ম-সংগোপন ! 

বজাধাত। 

(১) 

নীলিম অন্বর তলে, 

স্বভাবের মিপ্ধ কোলে, 

অমল আননে রাজে কুমুদ-রঞ্জন | 

প্রকৃতি পরেছে নব কুস্তম-ভূষণ! 

প্রেমামোৌদে ছুলি ছুলি, 

কুম্থুম'কলিকা গুলি 
নাচায়ে নাচায়ে ছুটে নিশীথ পবন, 

নধর অধর করি আদরে চুম্বন! 

(২) 

ধরণী নিমগ্ন ধ্যানে ১ 

পাখীর কাকলী-গানে 

নাহি আর শ্রুতিরন্ধ করে বিমোহিত | 

_ নিদ্রাগত জীবকুল,_-বিহীন সম্িত ! 
প্রশান্তা প্রকৃতিবাঁলা 

দৈনিক আতপ ভালা 

প্রশমিতে নৈশ বাতে ঢালিছে শরীর, 
শীতল করিছে অঙ্গ স্বশীত সমীর | রি 



ওরা টিপরহাা+এহওাস্ রাডার 

ছানার বকর ই ই উরে খা লা বা আটা সর ইক জা আচে বাট জকি ব্আরী া বি রা কি ৯ রি আজি আগ এবিসি ব্ন্ষ খাটি ই না সরি ৫ উর পাপা 

বজাধাত । ৯৫ 

পপ রা পপ পাইপ তম সস 

(৩) 

নিশীথ নিস্তব্ধ ধরা, 

জীব কুল শ্রান্তি হরা! 

(একট প্রাসাদে মাত্র জাগিছে এখন, 
ভারতের বিধি, বিষুঃ, বাসব, পবন ! 

হ,তেছে মন্ত্র! স্থির, 

আজি মেই অভাগীর 

অদৃষ্টের চিত্রপট করিতে কর্তন ! 
--করিতে অভাগীশিরে বজ্র নিক্ষেপণ !) 

(৪) 

বিদারিয়ে নৈশ কক্ষ, 
ভারতের শির লক্ষ্য 

করিয়ে-ধাধিয়ে বিশ্ব!__অই অকন্মাৎ 

তাঁড়িত-প্রমুখ বজ্ঞ হইল নিপাত! 
আসমুদ্র ধরাধর, 

কাপিলেক থর থর! 

কীপিল অনন্ত নভঃ !--কাপিল হৃদয়! 

অজ্ঞাতে ধরণী-পৃষ্ঠ করিনু আশ্রয়! 
(৫) 

পশিল ক্ষণেক পরে 

গগন বিদীর্ণ ক'রে 

করুণ কামিনী-ক্ধুনিত চীৎকাঁর-_ 
টু শ্রবণ-পটহে-_-হৃদি মথি অভাগ।র ! ৬ 



পপ আপ ০ পাপা পপ পপ স্পা পাপ পপ 

সিসি পিতা পাসতিপরা লি সিসি জি পিপি দিপসিস৬জজী সতসরি সপরিস্প স্পা সির সপ সির অপ ্পশিপ শী সী ভীত 

৯৬ টি 

অবাক যুবক !- চিত্র পুভ্ভলিকা প্রায় | 

ৃ ৃ ৃ ৃ 

1 / 

চ্ শপ সমপিোস্পিেসস্পপস্পস্িরি স্পা স্পা পাস্পাস্পিস্পিসপাস্পিপি সাপ সা সপাসপাস্িপাস্া স্পা পাস্তা স্পা স্পা স্িসিপীসপাস্িপাসপাসিপাস্িপাসপাস্িপা্পির্পাসল স্রস্িলীটি পা্পিপা স্পাসপাস্টিলাস্ণা সিপাস্পাস্পিস্পাস্পিিপাস্পাস্পিস্পাসিপাস্পাস্পাসিপাস্পাস্পিসিপাস্পা সপাস্পািসপিস্পাস্পা্পিপাস্াসিপাস্পাস্িস্পিস্পাস্িপী্পাস্পিশিসপিস্সপিসপিসিস্দিলস্টি পিসি শাসিত কসমপসাপি উঠ 

ডঃ এ 

মানস-কাঁনন 
সপ লাতিন এ৯ 

বুঝিনু সে ক ঘোষে, 

ভারত অদৃষ্ট দৌষে, 

হইয়াছে বিধাতার কুদৃষ্তি নিপাত! 
অভাগীর ভাগ্যে তাই এই বজ্রাঘাত। 

(৬) 
কল্পনার কুপ্তবনে, 

দেব-তত্ব আলোচনে, 

যেখানে ভাবনামগ্ন ভারত-কুমার 

হৃদয়ের কক্ষে কক্ষে খুলি প্রতিদ্বার! 

মরম যাতনা শ্বাস 

ফেলি) মিটাইছে আঁশ 1 
সহসা পশিল তথ অশনি -নিস্বন ! 

হেরিল সম্মুখে ভীম অনল ক্রীড়ন! 

(৭) 

শুনি সেই ভীম মন্দ্র, 

শিহরিল শ্রিতিরন্ধ, !__ 

ভাঙ্গিল চিন্তার তন্দ্রা-(স্থখের স্বপন!) 

স্তত্তিত !__বিশুক্কক% ভারত-নন্দন| 

নয়ন পলক-হীন, 

নাসায় নিশ্বাস লীন, 

শোণিতের গতি রুদ্ধ শিরায় শিরায় ; 

ূ | ৰ ] পাপা 



্ী্পী্প্ ্পসপ্পপপপপপস র্ট চি) 
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| বজাঘথাত। ৯৭ 
রর স্পস্ট পাস 

বিসিক তে এল 

(০) 

মজি ছার মোহ মন্ত্রে, 

হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্ে 

অঙ্গুলি ক্ষেপিতেছিল অভাগা যুবক ;__ 
আশ ছিল গাবে গীত, পাইবে পুলক ! 

প্রস্তুত হ'তে না হ'তে, 

অকন্মাৎ কর্ণপথে 

পশিল অশনি-নাদ !_-কীপিল হৃদয় ! 

ছিড়িল বীণাঁর তার--মানিল বিস্ময়! 
(৯) 

২সপুচ্ছ ধরি করে, 

বৈছ্যুতিক বেগ ভরে 
মসী-যুদ্ধ-রত যুবা,__নাঁহিক বিশ্রাম ) 

পড়িতেছে পদ-প্রান্তে মস্তকের ঘাঁম! 

ভাঁবিতেছে মনে মনে, 

আজি এ ভীষণ রণে, 

ভারত-উদ্ধার-কার্ধ্য করিবে সাধন ! 

সহম। পশিল কর্ণে অশনি নিম্বন! 

(১০) 

স্তম্তিত হইল কর, 
শিহরিল কলেবর, 

খরশাঁণ হুংসপুচ্ছ বিমুখ সমরে ) 

যুবক-নয়নে অশ্রু ঝর ঝর ঝরে !-- & 
এ ২ তে ম্ক কেন 

টি টি ১১১১ ০০০১ ২ 

১৩ 
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৯৮ মাঁনস-কানন 
রাস সপ পপ পিপিপি পপ পপ 

1 
] 

(একটা গবাক্ষ-পথে, 

কফ স্যষ্টে কোন মতে 
নিশ্বাস ফেলিতে মাত্র ছিল অধিকার ; 

বিধির বিধানে আজি রুদ্ধ সেই দ্বার!) 

(১১) 

ওঠ মাতঃ আর্ধ্যভূমি ! 
কেন লোটাইছ তুমি? 

কি হেতু করিছ মিছে করুণ রোদন? 

কে শুনিবে মা তোমার হৃদয় বেদন ?-- 

কেন ভাঁস অশ্রুমীরে? 

শত বজাঘাত শিরে 

সহিতেছ দিব! নিশি;--তবে কেন আর 

সাঁমান্য বেদনে আজি এ দশ।| তোমার ? 

(১২) 

মা তোর বিধাতা যিনি, 

তোরে ম! বিমুখ তিনি! 

দয়ার সাগর নতু” ধীমান লিটন, 

কেন করিবেন এই বজ্র নিক্ষেপণ ? 

কবির কুস্থুম হিয়া, 
কঠিন পাষাণ দিয়! 

কেন আজি দৃটবদ্ধ ?বল কি কারণ 
॥ 

% বঙ্গের কুগ্রহক্ষেত্রে দ্বাদশ তপন? ৯ 
টিকিরাকেরিকা রে কির ১3৮57255 »প »লান্পি পাস্তা আা্িপস্টিস্তি ৮৫৯৬ টি 



(১৩) 

এ ছুঃখ কারে মা কব !- 

কোলের সন্তান তব 

বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,_-গুণের সাগর, 
তিনিও দিলেন যুক্তি_ হানিতে বজর ! 

ম৷ তোর মরণ নাঁই,_ 

আমাদের নাই ঠাই 
ক্ষালিতে কলঙ্ক-রেখ। !--করিতে শয়ন 

জীবনের শেষ ব্রত করি উদ্যাপন! 

(১৪) 

অয়ি মা জনমভূমি ! 
চির অনাথিনী তুমি ! 

অশক্তির প্রতি শক্তি করিতে নিক্ষেপ 

হয়েছে সংমাঁর-রীতি, বুথ ম| আক্ষেপ! 

নতুবা মুমূর্ষ জনে 
ভীম বজ নিক্ষেপণে-_ 

ভাঙ্গিতে মস্তক,_কেব! হয় অগ্রসর ? 

(সভ্যতার উচ্চাদর্শ।- চিত্র ভয়ঙ্কর!) 
(১৫) 

পাইয়ে মরমব্যথা) 
তোমার হুঃখের কথা, 

তৌমার বিধাতা! কাছে করিতে জ্ঞাপন, 

টি কেবল করিতেছিল জিন্বা কণ্ য়ন_ ঢু 

রি বন্াঘাত। | ৯৯ ডা 

্ 



ছি ১০০ মানস-কানন। টি ্ 
তোমার কুমারগণে ! ৰ 

লেখনীর সঞ্চালনে 

ভেবেছিল মাতৃছুঃখ করিবে খণ্ডন ; 

বিধি বাদী! রুদ্ধ তারা ;-_অদৃষ্ট-লিখন | 
(১৬) 

অয়ি আর্ধ্যা আধ্যভূমি ! 
ছুঃখের সাগরে তুমি 

ঢাঁলিম্াছ জর! জীর্ণ শীর্ণ কলেবর ) 

বুটাশ করুণ! মাত্রে করিয়ে নির্ভর ! 

মন্মব্যথা কারে কব 2? 

যারা আশাস্থল তব; 
হাঁ অদৃষ্ট।-_তাহারাই আজি অকস্মাত, 
করিল তোমার শিরে এই বজ্রাঘাত। 

বঙ্গ-বালা । 
(১) 

এস বর্গ-গৃহ-লক্গিি !__ফুললেন্দু-বদনা ! 
নিসর্গপুফষর-জাত হৈম স্ব্ণালিনি ! 

কজ্জল-চর্চিত-চারু-বিলোল-লোচন! ! 

বঙ্গ-হৃদি-পিঞ্জরের ব্বর্ণ-বিহঙ্জগিনি। 
(২) 

বাঙ্থীলি-মানস-রত্ব !_ হৃদয়-সম্বল ! 

%. এস এক বার অই--আঁনন তোমার 
ঢঃ পারিস সপস্পিস্িপপর্পিসিলাসপাশপ্পিশাসিপাসপাসিসপিপিপস্পি উপাসনা সা সিল পোদ সলা সি লাকি নপাস০৯প পটল৯ প৯ 

পিপাসা এপ 

সস পাস পপ সিল সপ পাস্পপপ লি জজ ঁীঁইটিিউি্টি হি 



রি বজ্রাধাত। ১০১ ছু 

€ 
( 

ৃ 

৫ 

'বীণাঁর হ্বতার তাঁর ললিত বঙ্কার 

মুছাই ;_অনন্ত বি,স্থরাহ্থর দল 
হেরুক অনিন্দ্য মুখ বঙ্গ প্রতিমার ! 

(৩) 

মুচকি মুচকি হাসি-_,অপাঙ্গ সীমায় 

ক্ষেপিছ কটাক্ষ অই ;__ক্ষেপ আর বার ! 
উঠুক জগত মাতি হাসির ছটায়,_ 

কাঞ্চন-কুস্ুমে হ'ক বিছ্যুৎ-সঞ্চার ! 
(৪) 

হেলাও বস্কিম বেণী--ভূজগনিন্দিত !_- 

বাঙ্গালির গল-ফাঁশ !_হেলাঁও আবার ! 

হেরুক ত্রিলোকবাপী-_হ”ক উন্মাদিত | 

লুটুক চরণপ্রান্তে পড়িয়ে তোমার ! 

(৫) 

কেন ভূমি-তলে অই লুটাঁও অঞ্চল? 
উঠাও উঠাও দেবি ! উঠাও উহায় ! 

অইমান্র বাঙ্থীলির জীবন সম্বল ; 
যাতনা নিঃস্ছত অশ্রু মার্জন উপায়! 

(৬) 

জিনি কন্ুকঠ ধনি! কর কণুয়ন। 
ভান্গুক অনস্তনভঃ !-_ত্রিদিবের দ্বার 

অমিয় বচন স্পর্শে হক বিমোচন! ৯ 
সিরা সিসি িিসসসিতীস্ি পাস্তা লী লাস্ট তি পাস জিলা রাস্তা পাস িপিিলাশ্স্ান্ সপ সি সিসি ভাসি লাস লাক 
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ঠ 

কন] 

অলক্ত রঞ্জিত মল ভূষিত চরণ, 

ধীরে ধীরে অইখানে-ফেল একবার। 
বাঙ্গালির আদরের-যতনের ধন ১ 

ত্রিদশ সৌভাগ্য যথ! সতত সঞ্চার ! 
(৮) 

দোলাও মৌক্তিকহার,কর্ণ আভরণ ! 
তা'সনে অধরপ্রান্তে হাস একবার ! 

বঙ্কারি ম্বণাল-বাছু,_করহ শিঞ্জন 
স্বর্ণ বলয়, চুড়,_ অমিয় আধার ! 

(৯) 

কিম্বা ধনি !-_চিতা-শয্যা কর আয়োজন !-- 

ছেদিয়ে সুদীর্ঘ কেশ জ্বালাও অনল ! 

করহু ইঙ্গিত তাহে হউক পতন, 
অদৃষ্ট নির্ধিত_ক্রিষ্ট বঙ্গবাসীদল! 

স্টিউটি ০১৮ 

যোগীবর। 
(১) 

দ্বিতীয় প্রহর নিশি,_নীরব জগত ! 

অমল ধবল চাঁরু চক্দ্রিকার ভাঁসে 

হাসিছে নিসর্গবাল| ।__হেম পুষ্পশত,_- 
অসংখ্য 05 টিন বিভাসে__ ৯ 
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পপ াসিপশীশিিপিশী শিট 2 

! ররর টস --২ নও 

| ধুর চন্দ্র-রাগ- ঈরনি-ানিকও প্রধান ! 

হাঁসিছে যামিশী-গন্ধ প্রকৃতির কোলে, ৃ 

মার্জিত রজত কান্তি, স্রভি-আধান । 

ছুলিতেছে কুগ্জলতা মৃদুল হিল্লোল! 

. শীরব স্বভাব রাজ্য ;_ স্ধু বিল্লী দল, 
ঢালিতেছে প্রাণপণে সঙ্গীত তরল । 

(২) 

প্রশান্ত সরসী নীরে গগন প্রতিভা 

খেলিছে ফুটায়ে শত স্থৃবর্ণ স্তবক ! 
(মাঁজ্জিত মুকুরে ভাসে প্রকৃতির বিভা 

কৃষ্ণ আস্তরণে যথ। গ্রথিত হীরক ! 

হাঁসিছে টিপিয়ে মুখ সরে! গরবিণী,__ 

স্বামীর সোহাঁগে বালা ঢল ঢল ঢলে! 

শ্বেত-কৌশ বন্ত্র খুলি বিধুবিনোদিনী 
বিকাশি বদন স্বচ্ছ স্ফাটিক মহলে! 
খেলিছে কৌমুদী রঙ্গে কুমুদিনী সনে, 
আনত আননে শশী হাসিছে গগনে । 

(৩) 

অনন্ত মুকুতাবিন্দু করি উদ্দনীরণ 
' নীরবে নির্বরচয় (রজত-সলিল।) 

বহিতেছে ঝিরি ঝিরি, স্রুচি-দর্শন ! 

মেখলা ভূষিতা যথা স্বভাব-মহিলা ! 

ৃ ৃ 

ৃ 

ৃ 
ৰ 

চু লং রজতে (৩0 ত করিয়ে গ্রন্থন, ০ রর 

শশী কাশী শটাী্শিশটী 

সপ িপাশপীশীশীশীশশাী্শী শট 

সপ ) 

-পপে্শসাীস্পরস্প 



কে যেন নি স্থখে নিসর্গবালায় 

সাজায়ে বতনে !_-করি লোচন-লোভন ! 

(ফুটিছে অনন্ত জ্যোতিঃ ধবন ধারায়) 
গগন-গবাক্ষ শত করি উন্মোচন, 

হাসিছে মধুর হাসি দ্রিগঙ্গনাগণ ! 

(৪) 

প্রকৃতির সেই শান্ত ঘুমন্ত মরমে 

তরল কৌমুদী ঢালি-_দাগর সমান! 

কে যেন রুটি বীচি তুলিছে যতনে 
মুদুল মুদ্ুল তালে- হয়ে সাবধান | 

স্শ্বেত ওড়ন। যেন প্রকৃতির গায় 

উড়িতেছে নৈশবাতে,_ স্বধুপ্ত হৃদয়ে ; 

হেলিয়ে ছুলিয়ে ধীরে বিচিত্র লীলায় | 

শান্তির কেতন কিন্বা নিসর্গনিলয়ে,_ 

মার্জিত রজত রুচি করিয়ে বিকাশ, 

নীরবে খেলিছে লয়ে নিশীথ বাতাস। 

(৫) 

স্বভাবের শান্তিময়ী শীতল শধ্যায় 
শারিত অভাগা-_ম্বীয় পল্পব-কুটারে ; 
মীয়াময়ী বিভীষিকা ল'য়ে ছুরাঁশায়, 
কতই অদ্ভূত কাণ্ড হৃদয়-মন্দিরে 

 করিছে স্বপনযোগে !- বিচিত্র ঘটন ! ৯ 
জিপ লি স্টিল সপ সিল পপ পিসি জি স্পা সি পপি পাপা সপ সিসি নিশি সসি 

ছি. | মানস লিনা 



কভু রাঙ্গয লাভ, কভু ভিক্ষায় বঞ্চিত 

কতু সখ অঙ্কে, কভু সংশয় জীবন ) 

উল্লাঘ, হতাশ হৃদে ক্রমে অভিনীত 

হতেছে বিবিধ রূপে দিয়ে দরশন ; 

. সহসা কে যেন মোরে জাগা'লে তখন। 

(৬) 

দৈব আকর্ষণে ষেন,_জানিনা তখন 

কিহেতু কানন-মূখে ছুটিনু ত্বরায়! 
চক্ডিকা-প্রদীপ্ত পথ - শ্বাপদ-চারণ | 

অনায়াসে অতিক্রমি বিছ্যুতের প্রায় ! 

অদূরে অস্ফট জ্যোতিঃ ভাসিল নয়নে; 
ধায়িনু সে দিকে ত্বরা,--এড়াইয়ে কত 

অদ্ভুত মূরতি হেরি হুইনু বিন্মিত! 

জগ্জাল জড়িত পথ !-_(তৃণ গুল্ম, বনে-_ 

ললিত লতিকা অঙ্গ ছিড়ি শত শত !) 

ক্রমে সে আলোক স্থলে হ'য়ে উপনীত 

অদ্ভূত মুরতি হেরি হইনু বিস্মিত ! 
(৭) 

সুধীর তাপন এক,_মুদ্রিত নয়ন) 

। 

প্রতপ্র-কাঞ্চন-প্রভ,_ শ্শ্র বিলম্বিত । 

নিরেট ললাট ভন্ম-ত্রিপুণ্ড, ভূঘিত ! 

& জটা বিনিক্মিতোষ্াষ !_ আশ্রর্য্য দর্শন | টিটি 

১৪. 



্ 

ছু ট হাহাহাহা পোস্ট পসস্টা্বস্্্্ ্ ্তস্তিআস্ই পসই্ই্্উহ্স্্্ত্ ৬ াসা ২এ া সকি 

১০৬ মানন-কানন। সী 
শত উর 

লম্বিত কুদ্রাক্ষ হারে বক্ষঃ আচ্ছাদিত; 

করতলে অক্ষ-মীল-_নরাস্থি-রচন | 

পবিত্র তাপম-তেজে বন উদ্ভাসিত! 
অদূর স্থপ্ডিলে জ্বলে প্রচণ্ড ভ্বলন, 

দক্ষিণে ত্রিশূল এক ভীম-দরশন। 

(৮) 

কেন যোগীবর এই বিশাল বিজনে 
স্থগভীর ধ্যান-মগ্ন ?_কিবা প্রয়োজন 

সাধিতে মনন তীর--বলিব কেমনে 1-_ 

সহজ বুদ্ধির বোধ্য নহে কদীচন 

ধীমানের কাধ্যাবলি!- স্বর্গীয় স্বভাব! 
টলিল হৃদয়, মন; গল-লগ্ন বাসে 

প্রণমিনু যোগীবরে! হেরি ভক্তিভাব, 

করিন। ইঙ্গিত যোগী বসিবারে পাশে- 
ঈষৎ মেলিয়ে নেত্র অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে 

আবার মুদিল। অক্ষি সাধ্য সমাধিতে ! 

(৯) 

তাঁপস-অনুজ্ঞা লভি নিকটে তাহার 

নির্ববাক পুল প্রায় রহিলাম বি ; 
অদুর শ্বীপদক্ভৈরব-চিৎকার 
পশিল শ্রবণে;--উর্দে হীসিলেক শশী! 

তরঙ্গে তরঙ্গমাল! দিয়ে দরশন, ৯ 



ি যোগীবর। ১০৭ রি 

মান-অন্থুধিবেলা লাগিল গ্লাবিতে, 
নানা দিক হতে আমি ভাবনা-পবন 

বহি উচ্ছজ্ঘল ভাবে ।_হৃদি বিদলিতে | 
কতক্ষণ পরে যোগী মেলিয়ে নয়ন 
আশ্বামি কহিল! মোরে--“ভ্রান্ত কি কারণ ? 

(১০) 

এখন" সে ধ্বনি মোর বাঁজিছে শ্রবণে 

জলদ-গম্ভীর-ঘোষে 1--“ কর দরশন 

বিশাল জগৎ বম! সময় গ্র।বনে 

বিলয় হ'তেছে ক্রমে বিধি নির্ববন্ধন। 

ছুরাশ।র মোহ-মন্ত্রে মানব-মানস 

সতত উদ্ভান্ত,_দেখে জাগ্রতে স্বপন। 
ষড়শক্রজিত চিত ! নহে নিজবশ ) 

নিয়ত নিয়তি-চক্তে করিছে ভ্রমণ ! 

ভ্রান্তির মায়ায় জীব বর্ধী করে করে 1--% 

বলিয়ে নীরব যোগী ক্ষণেকের তরে। 

(১১) 

কিছু পরে পুনর্ববার গম্ভীর বদনে, 

নিষ্ষাশি আলেখ্য এক কহিল! তাপস, 
« ভারত অতীত চিত্র নিরখ নয়নে, 
কোথা না করেছে কাল-কলঙ্কপরশ ? ৯৫ 

হাউ 



অই যে বসিয়ে ধীর খষি দৈপায়ন & 

বৈদেহী-বল্পত বীর-_প্রফুল্লিত মুখ । 

শা ত ১৩ সিস্ট ২ শিািগপপী শি পিপপোসপপ 

১০৮ মানস-কানন। | 

ূ 
র অই যে সাগরতীরে বাঁকায়ে কান্মুক 

অসংখ্য কর্বর.র বধি বিজয়-গৌরবে 

মিশেছে সে শ্যামতন্ু কালের আহবে | 

ভারত-গৌরব-দূরধ্য !_ সূর্ধ্যবংশধর, 
চির অস্ত গুহাগত ত্যজি কলেবর ! 

(১২) 

« শর-শষ্য! পরে অই শান্তনু-নন্দন ! 
নিকটে নিক্ষেপি তীর- আধ্য বীরবর 

ভোগবতী নীরে যেই তৃপ্তির সাধন 

করিতেছে গাঙ্গেয়ের,_মেই ধনুদ্ধর 

কালের কবল গত !-_পূথী মহারাজ 
বীরেন্দ্র সমরসিংহ সহায় যাহার, 

বলিতে বিদরে হিয়া !--কোঁথা তিনি আজ ? 

ডুবেছে জীবন-তরী কাল-আোতে তাঁর! 
ভেঙ্গেছে যবন-ভাঁগ্য ক্লাইবের করে, 
ভুবন বিদিত অই পলাশি-সমরে। 

(১৩) 

“বাজাইয়ে হৈম বীণ! বৃদ্ধ খাষিবর 

অই যেবালীকি বসি শ্বীয় তপোঁবনে, 

মোহিত করিছে নর, অমর, কিননর 

ভাঁসা”য়ে নিয়েছে তীরে কালের প্লাবনে ! 



টি 

আস টব 

১০ সি বস্তি জি মস সি 

এসসি স্পাসমিপাসসি সাস্সসস পপি সিসি 

সাগর সঙ্গমে । ১০৯ 

( গ্রদীপ্ত ত্রিদিবন্বার যশতেজে যাঁর !) 
ভারতে ভারত ধার অমূল্য রতন! 

তিনিও গেছেন করি ভারত অঁধার! 

নই এ কবিতা-কুঞ্জে কবি কালিদান ; 
চারি দিকে দেখ বগম| কালিম। বিকাশ 1” 

(১৪) 

বলি দীর্ঘ শ্বাম ছাড়ি নীরব তাঁপস! 

সহসা হইল ভীম অশনি নিনাদ, 
উদ্দিল গগন-পটে জলদ তামন! 

চকিত হইল চিত গণি পরমাদ। 

স্বভাবের বিপধ্যয়,-যোঁগীর বচন, 
কালের বিচিত্র ক্রীড়া__ভাঁফিল হৃদয়ে ! 

বিম্ময়ের বিভীষিকা! দিল দরশন 

ধরিয়ে ভীষণ মুর্তি মানস-নিলয়ে ! 

অকম্মাৎ যোগীবর হ'ল অদর্শন ! 

পশিল শ্রবণে__“ পান্থ! ভ্রান্ত কি কারণ £” 
০১ 

সাগর সঙ্গমে । 
(১) 

যাঁও তাীরধি ! সাগর বাঁসরে, 

প্রারুট প্লাবনে ১- প্রফুল্ল অন্তরে । 

কলকল কল-__কল-কথস্বরে ৬ 

যী 



হি ১১৭ মানস-কানন। রর 

যাও কল্লোলিনি! প্রাণেশ পাশে! | 
নব বারি লভি নবীন আমোদে 

হেলিয়ে ছুলিয়ে, প্রীতির প্রমোদে, 

যাও হিমন্্রতে ! মাতি নব মদে, 

উচ্ছি উচ্ছসি তরল শ্বামে। 

(২) 

গরবে মাতিয়ে বাহু পপারিয়ে 

আমিছে বারিধি নাচিয়ে নাচিয়ে, 

আইলে! জাহ্ুবি! তোমার লাগিয়ে, 

হৃদয় পাতির়ে,-মনের স্থখে! 

তরঙ্থে তরঙ্গ করিয়ে ক্ষেপণ 

করিছে জলধি আনন্দ-নিস্বন, 

যাঁও ভাগীরথি ! দাও আলিঙ্গন, 

ঢলিয়ে পড়গে প্রাণেশবুকে ! 

(৩) 

যাঁও শতমুখি ! শত-প্রেম ধারে, 

তোষ গিয়ে ত্বরা প্রিয় পারাবারে, 

বাজুক ছুন্দুভি অমরাঁর দ্বারে 

“ সাগর-সঙ্গতা জাহৃবী ” বলি। 
কল--কল কণ্ঠ করি বিধুনিত, 

গাঁও শতমুখে প্রণয় সঙ্গীত, 
ভারত জুড়িয়ে হ'ক বিঘোষিত, 

চু. «“সতী-গীতি-মালা1”-যাওলো চলি। ৯ 



০ বি আর সিনা 

ঈং সাগর সঙ্গমে । ১১১ ৫ 

(৪) 

মহোদরা তব নবীন! রঙ্গিনী, 

প্রয়াগের ঘাটে হয়েছে সঙ্গিনী; 
তার সনে মিলি যাও গরবিণি, 

নাচিয়ে খেলিয়ে আনন্দ ভরে | 

যাঁওলো যমুনে ! স্ুরধুনী সনে 

প্রফুল্প অন্তরে,--সাগর মিলনে! 

পূরুক ত্রিদিব আনন্দ-নিকণে ! 
যাঁও ছুই বোনে, গলায় ধরি। 

(৫) 

হিমান্ড্ি হইতে হয়ে প্রবাহিত, 
যাও শৈবলিনি !- হরষিত চিত ! 
ভারত-উরস করি প্রক্মালিত 

বহু পৃত ধারা ;--পতিত তার! । 

পাঁপ-তাঁপ পুর্ণ ভারত হৃদয় ! 
(অনন্ত নরক কুণ্ডের নিলয়!) 

বহ দয়াবতি, হইয়ে সদয় 

ত্রিলে'ক-তারিণী পবিভ্রধারা ! 

| (৬) 

শ্শানীর জট! জুট বিহারিণি! 
অনন্ত শ্বণান প্রক্ষালিয়ে ধনি! 

ঢ যাও ত্বরা করি; সাগর-সঙ্গিনি। টু 



রর পাস িস্ছিরী দিতি তাত ৮ ব্রতী সা পিপল সাপ নিলীস্টিলীস্িলাসপা সসিপপ১ এ পা লিসানি সপ উিপিসিিসি রাা অলা নর সী পলিসি পাস অপি লা আকসা সি 

১১২ মানস-কানন 
সর্প পপ পপর সা 

বাসর নিলয়ে রজত ধারে! 

যাও গরবিনি। গরবে মাতিয়া 

«“ নাগর-সঙ্গমে 1” নাচির! নাচিয়| ! 

সাজাও নাথের স্থববিশাল হিয়া, 

রজতগ্রন্থিত মুকুতা হারে! 
৯৯৪ ব. 

ভেরী )” 

5 

বাজরে সজোরে ভেরি! বাঁজ একবার, 

পুরি আধ্যাবর্ত__পূরি আধ্যদেশ।_ 
অনন্ত আকাশ, নিস্তৃত জলেশ,_ 

পুরিয়ে উঠুক সে ভীম স্বনন ; 
জাগুগ নিদ্রিত ভারত নন্দন, 

কীপুক বস্থুধা ভীষণ রবে ! 

(২) 

গভীর গরজে ভেরি! গরজ আবার ; 

আবার আবাঁর-_বাঁজ বারবার, 

ৰ 
ৰ 
ৃ 
ৃ 

ৃ 

স্তর 

* যেদিন" আধ্যকুলধুরন্ধর বীরধভ শিবজী সামান্য সৈন্যবল সহায়ে 

অদ্ভূত চক্রান্ত অবলম্বন পূর্বক “ তোরণ দুর্গ” বিজয় করেন, হীন বীর্ষ্য 

সায়েস্তা খা, দুদ্র্য মহাদাষ্ট বিক্রমে ছিন্না্গুল হইয়া]! ভীতিবিহ্বল-চিত্তে 

দুর্গ পরিত্যাগ পূর্বক পলারন করে ;_সেইদিন,--দেই নিশীথ সময়ে 

অনন্ত দীপালোকিত বিজয়োৎফুল্প-বদন মহারাষ্ট্র কুল-পতির সিংহাসন 

সম্মুখে একজন যুবক এই কবিতাটা উপহার প্রদান পূর্বক বিপুল সন্মান 

7 করিয়াছিলেন। 



জাপা আর উরি সিসি তি অসমত 

ভেরী। 

হিমাজ্জির হিয়া হউক বিদার, 
শত বহিশিখা করুক বিস্তার 

সে বিশাল পথে,_শত উষ্ণধার 
বা”ক শতমুখী উচ্চ বীচিরবে! 

(৩) 

আর্ধ্য-মহার্ণব-হৃদে বঙ্গের অখাতে 
জ্বলুক বড়ব। সহত্র শিখায় 
শৈলেন্দ্ প্রমাণ !-_গণ্ড শৈল প্রায় 
ভীম উর্দিমালা ছুটুক তাহায় 
উগ্াারি প্রপুঞ্জ ধবল ফেণায় ! 

হেরুক-_চেতুক ভারতবাসী ! 

(৪) 

বীরক-বিধনিত ভীষণ গর্জন, 
উঠুক ভারত হৃদয় পুরিয়ে ; 
ঘন ঘন ভেরী হাঁক ফুকারিয়ে ; 

অযুত কামান, মহত অশনি 

জিনিয়ে উঠুক সে ভীষণ ধ্বনি 
মরত, পাতাল, ত্রিদিব ব্রাসি ! 

(৫) 

শত বিদ্যুতের বেগ প্রতি আর্য হদে 
পশুক_ শোণিত উঠুক তাতিয়ে, 

%. উঠুক আবার টার মাদার ৃ 
আমপাসিপাসসিপিসপিসিতিসিস্লসস্পী সি ত্সিন শিপ সিসি সিএ শিপ ৫৯পাম্পলিস্লি সী সপ স্পা স্পা লা্দিলসি পান শাস্তি শা পা পারছি 

সরল 

১৫ 

্ £ 

তে এত রা 

মক 



৮ 

বহুদিন পরে পুনঃ খরশান 

ঝলুক উলম্ক আয়ন কৃপাণ, 
বিগত-গৌরব আর্যযের করে ! 

(৬) 
প্রতি আর্ধ্য ধমনীতে উত্তপ্ত শোণিত 

নাক সতেজ বিদ্যুত নর্তনে ! 
নাচুক ভারত স্ক/রিত আননে ; 

হিম, সহ্য, বিন্ধ্য শিখর শোভন 
নাচুক ভাঁরত বিজয় কেতন, 

হেলিয়ে ছুলিয়ে অনিল ভরে! 
| (৭) 

পূর্ণ বাছু যোগে ভেরি! ডাক পূর্ণ স্বরে;_ 

করুক্ষেত্র রণ সৈন্য পারাঁবারে 
ডেকেছিলে যেই ভীষণ ফুৎকাঁরে_ 
দেব দর্ত মুখে__গাণীবী অধরে,_ 

মাঁতাইয়ে আর্ধ্য সৈনিক নিকরে 
সম্মুখ সমরে জীবন দানে ! 

(৮) 

ডাক সেই স্বরে !__সেই ভীষণ গর্জনে ! 
অযুত সেনানী করিয়ে নিধন, 

গীঙ্গেয়ের শগ্থ হইত নিস্বন 
যে ভীম নিক্ষণে !--অথবা যেমন 
রাঁঘবের ভেরী ক'রেছে গর্জন, 

সহখ্য কর্বব,র বিনাশি প্রাণে ! 
সিসি লাগাতার "পপ পাশ পাশ লাসিপাস্টপিস্টিনিপাসিপাসিশাসিশস্রিসিলাসিপাসিলসি পাস্পিসলাসিলিসিপাসপান্পিন পালা সি লছিপানি লি শাপলা লি পা্িলীিলাশি লািলী চিলি লা লাশ লী করস পি 

শিস শীপাপাীসসপপীতা সপসপ্রা সপ লি জলজ 

ক 

রা 

৯ 



(৯) 

শুনি আহী তৃপ্ডিকের ডমরুর ধ্বনি, 

যুপ্ত ভূজগ হইয়ে সফণ 
করয়ে যেমন ভীষণ গর্জন 

লোলা'য়ে দবিখণ্ড রলন! তাহার; 

তেমতি যতেক ভারত কুমার 

জাগুক-চেতৃক তোমার রবে। 

(১০) 

ভীম বীধ্যে-্প্ত-সিংহ উঠুক গ্ভিয়ে !- 
/ % 4 % গা 

ছি 
ভেরী । » 

(১১) 

ুমূর্চু ভারতে ঘন প্রেমের বাঁশরী 

বাজায়ে নাচায়ে ললিত ললন৷ 

 কাঁষ নাই আর, বেজনা৷ বেজনা, 

বছ বাজিয়াছ ;_কা নাই আর; 

কাঁধ নাই গেয়ে বিরহ বিকার, 

৮. মজা?য়ে বিধুরা ব্রজের বালা । & 



(১২) 

মঞ্জুল নিকুপ্জবনে কা নাই আর 
প্রেমের প্রতিমা রাধার চরণে 
রাখিয়ে মাধবে»_স্ুদীন-নয়নে 

প্রেমের যাচঞা! যাচা'তে তেমন। 

কায নাই গেয়ে নিধু, মধুবন, 
প্রেমের পশরা,-প্রণয় ডালা ! 

(১৩) 

বাজাইয়ে পিক-কণ্ঠ কাঁয নাই আর 
ন্থতার পঞ্চমে,_ ললিত নিক্ণে 

কাষ নাই আর)%  *% 
ভ্রমর গুপ্জনে নূপুর শিঞ্জনে__ 
চি ও ৬ 

সপে 

পিউ 

প্রণয়সাগর উথলি' দিতে । 

(১৪) 

ক্ষ ক *% মধুময় বীণা, 

ঢু. | 

ভারত হৃদয়ে যে তান বাজায়ে 

গিয়েছে ভারত হৃদয় মজায়ে, 

বনিতা-বিনোদ সে প্রেম প্রমোদ-- 

সঙ্গীতে আর না উপজে আমোদ ) 
আর না সে ভাব নিবসে চিতে। 

এসএ টস টি এ এ 

টি ১১৬ মানস-কানন। 

নপরস্দিসি পোস্ত পসরা সস 
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ছি ভেরী। ১১৭ ৮ 

ূ (১৫) 

এবে-_ 

সঘনে মল্লার, মেঘ, বাঁজুক দীপক! 

হৃদয় দীপক হ”ক উদ্দীপক, 

ঝলুক কৃপাঁণ_-বরষ। ফলক 

ভাস্কর কিরণে, চন্দ্রের প্রভায়, : 
বিছ্যুতের তেজে;__ বিদ্যুৎ আভায় 

ভাঁরত-বাঁসীর শিথিল করে|! 

(১৬) 

গভীর নিনাদে ভেরি জাগাঁও ভারত! 

কত কলি আর রবে অচেতন ? 

জাগুক ভারত-_ভাঁরত নন্দন ! 

ঘুষুক ভারতে “ভারত-বিজয় ! !, 
সময়ের ভেরী ভারতের জয় 

গাঁক্ শতমুখে 1-ভীষণ স্বরে 11 

সর 

কেন অশ্রুপাঁত ! 
(১) 

কে বুঝিবে মরমের বুশ্চিক-দংশন ? 

সংসার ?_ডুবুক জলে !;হৃদির শিভৃত স্থলে 
সদ! হুছু করি যেই বিকট ভ্বলন 

%. জ্বলিতেছে দিবারাঁতি,--কে করে দর্শন? &ঁ 



ছি ১১৮ মানস-কানন। ্র্ 

আভগ্ন হৃদয়-কক্ষে ভীম বজ্রাঘাত 

কে বুঝিবে ?-_কে বুঝিবে কেন অশ্রুপাঁত ? 

(২) 

মোহান্ধ জগত-_বিষ-পরিখা-বেষ্টিত ! 
পরের সর্বন্বনাশি, আত্ম শ্ুখ অভিলাষী !__ ূ 

হৃদির নিরুদ্ধ দ্বার করি উদঘাটন 

কে দেখাবে ৭কে দেখিবে ভুজঙ্ক নর্তন ? 
কে দেখিবে হৃদয়ের বিষম আঘাত ? 

নিয়ত নয়ন-পথে কেন অশ্রুপাত ? 

(৩) 

মরমের হলাহল ঢালিব কোথায় ? 

কে গুনিবে হুঃখ-কথা ?হৃদির প্রতপ্ত ব্যথা 

কে দেখিবে 1--কে দেখাবে শিরায় শিরায় 
শোণিত প্রবাহে কেন বিদ্যুত খেলায় ? 

কে করিবে পরছুঃখে কটাক্ষ সম্পাত ? 
কে বুঝিবে পাপ নেত্রে কেন অশ্রুপাত ? 

(৪) 

ত্রিষাম। স্ুপ্তিবহ! ধনী নিকেতনে, 

নির্দয় মানব দল প্রবেশি প্রকাশি” বল-_- 
বিপুল বিভব-লুঠ্ি-করি আস্ফালন 
যাঁয় যবে ভম্মশৈষ,করিয়ে ভবন! 

ভূপতিত ধশী-_অঙ্গে সহত্র আঘাত !-_. 

৮, জিজ্ঞাস তখন তারে কেন অশ্রুপাঁত? 
প্রি 



ছি কেন অশ্রুপাত। » 

(৫ । 
উপযুক্ত পুত্রগণ একে একে যথা 

ছাড়িয়ে সংসারমায়া কালে লুকায়েছে কায়! 

অন্ধপ্রায় জনয়িত্রী-_-জনক স্থবির ) 

. সদা হাহাকারে পূর্ণ বিবর্ণ কুটার ! 
অবিরত শিরে বক্ষে করিছে আঁঘাঁত ;-- 

জিজ্ঞাস তথায় যেয়ে কেন অশ্রুপাত ? 

(৬) 

বিরহ-বিধুরা নব বিধবা রমণী 

বিরলে বসিয়ে থা ভাবিছে ভীষণ ব্যথা, 

হৃদয়ের গুপ্ত কক্ষ করি উন্মোচন !__ 
(জ্বলন্ত অনলে যথা ঘৃতাক্ত ইন্ধন!) 
গণিতেছে হৃদয়ের অনন্ত আঘাত )-- 

জিজ্ঞাস তথায় যেয়ে কেন অশ্রপাঁত? 

শা া্াাশ শী শীশ্ীশীটী 

2 

(৭) 

ভীম কাঁরাগৃহপ্রান্তে__অনৃ্ট বন্ধন-_ 
মহারাজ রাজেশ্বর, শৃঙ্খালিত যুগ্নকর, 

বিষণ্ন বদন-বিভ1-_কাঁলিমা-জড়িত ) 
ছুটিছে ধরনী-পথে প্রতণ্ শোণিত ! 
করিছে প্রার্থনা__হ'তে শিরে বজ্াঘাত ! 

. জিজ্ঞীন-_সে বন্দীনেত্রে কেন অশ্রুপাত ? $ 
পা পাক পিসি পাস্পতিসটপস্টিপাশি পেস শপ পাস -লশসপ্প লাস্ট শি 



রি 
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১২০ মানস-কানন । ৮ 

(৮) 

স্বজন-বিচ্যুত চির নির্বাসিত নর 
যথা বসি সি্ধুতটে-_হৃদি খুলি অকপটে 

ঢাঁলিছে সাগরবক্ষে দুঃখের লহ্রী, 

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, দারা, পুত্র ্মরি ! 

জন্সভূমি প্রিয়চিত্র-স্বৃতিঝঞ্চাবাত 

প্রকম্পিত !-_জান তথা কেন অশ্রুপাত ? 

(৯) 

ভবের অতীত চিত্র করি উন্মোচন, 

নিরখ মলিনবেশা, কঙ্কালিনী রুক্ষকেশা 

ভারত মুদিত-নেত্র !_বসি একাকিনী | 

জ্বলিছে-মরমস্তরে ভীষণ অগিনি ! 

কম্পিত বিক্ষত বক্ষ ;-শিরে অস্ত্রাঘাত ;- 

জিজ্ঞাঁস সে অনাথায়- কেন অশ্রপাত ? 

(১০) 

হায় বিধি। দুঃখগীতি গাইব কোথায় ? 

সৌণার ভারত-তূমি,_ভস্মশেষ দ্রেখ তুমি ! 

অনন্ত জগত বক্ষে ভারত কেবল 

কালের কলঙ্কচিত্র পাপ দৃষ্টিস্থল। 
ভাঁরতের স্তুখনিশি স্থচির প্রভাত !-_ 

কে দেখিবে-_ দগ্ধ হৃদি !__কেন অশ্রুপাত ? 

০ ০১০০০ 
রী ৯৪ তি সিল সির লস লিপি সি প্সিাসিরী সরী উর্তাস্টিরাসটির সি তি পাসটিলস্ষিলা তা সিল সপন পিরিতি লাস্টি রাত সা পালালো পির সপ্ত পট লী পিসি এ 

এ ্ পেপপলাপিপীপাপিপিপপ পিপিপি পাশপিস্পপীপী পপ পপি 



রঙ 

হত শাউা ঙ 

টিটি 
আশ্চর্য্য দর্শন। 

(১) 

/রঞ্জিয়ে রক্তিম রাগে পশ্চিম গগন, 
ঢলিয়ে পড়েছে রবি লোহিত সাগরে ! 

, কঘিত-কাঞ্চন-করে মহীরুহগণ 

উজল-শিরস !__যথা৷ মাণিকের থরে 

স্বর্ণ কিরীট গীঁথা,লোচন-লোভন ! 

স্থসজ্জিত প্রকৃতির অনন্ত নন্দন |! .. 

(২) 

খেলিছে অযুত রশ্মি গগন-প্রা্থণে, 

লোহিত, কাঞ্চন ছট! করি বিকীরণ ! 

বিদ্বিতেছে প্রতিবিম্ব সলিল-দর্পণে | 
বহিছে স্থশীত মন্দ সান্ধ্য সীরণ ! 

ছড়া,য়ে সুধার ধারা নিসর্গ-অন্বরে, 
কুজিছে কুলায়ে পাখী কল কণম্বরে ! 

(৩) 

দিবাকর শেষ কর শ্বেত দৌধ শির 
চুমিছে ;- খুলিয়ে নব সৌন্দর্ধ্য ভাগ্তার, 
দেখাইছে নব দৃশ্ঠ চারু প্রকৃতির! 

স্বশ্বেত জলদে যথ! বিজলী সঞ্চার ! 
উন্মেষ কুমুদ কলি মলিন কমল; 

. বহিছে নবীন বায়ু নব পরিমল ! 
মি টি

বি লাস্ট সি লিলি ৯ পিএ কারী 

১৬ 
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৫ 

ছি ১২২ মানস-কানন। 

(৪) 

হইতেছে দিবসের শেষ অভিনয় 

প্রকৃতির রঙ্কালয়ে ;ধুত্র ববনিকা 
(কাঞ্চন, রজত, তাত্র কারুর নিলয় ) 

নামিতেছে ঝর ঝরি !-_মালতী-বীথিকা 

প্রদোষ-কুন্তল-জাল করিছে সজ্জিত । 

নবীন! নিসর্গবালা__নবফুল্লচিত | 

(৫) 

এমন সময়ে-_ 

সহসা! প্রাসাদশিরে পড়িল নয়ন 

উদ্দিল প্রিয়ার মূর্তি দৃষ্টির রেখায় 
বিধিল মরমস্তর !__সুচারুদর্শন ! 

অচল চপল! যথা শিখরী-শিখায় ! 

কীপিল হুদয়-তন্ত্রী,ভুলিন্ু আঁপন। 

নিরখি সে রূপ-জ্যোতি,-স্রেশ-বাঁসন। ! 

(৬) 

কুস্তম-সায়রে ঢালি জ্যোৎস্না তরল, 

বিরলে বিধাত। বুঝি করেছে গঠন 

বরণীয়া বরবপু !__উন্মেষ কমল 

রূপের সরসে যথা কাঞ্চন-লাঞ্কুন ! 

অপরূপ রূপবিভ1 যেন রে বিস্তারি, 

মর মরতের তলে ত্রিদিব-কুমারী! ৬ 



আশ্চর্য দর্শন। ১২৩ ৮ 

রদ 

(৭) 

খেলিছে অলকা-গুচ্ছ সাঁয়াহ্ু-পবনে, 

নবীনা-নবীন-বক্ষে হেলিয়ে ছুলিয়ে | 

ঘুরিছে বিলোল নেত্র নিসর্গ গগনে, 
অনন্ত স্বরগ রাজ্য যেন রে ভেদিয়ে ! 

ফুটিয়াছে স্কটাধরে সুমধুর হাস, 
স্বর্ণ গগনে যথা বিজলী-বিভাস ! 

(৮) 

ত্রিদিব প্রতিমা! অই-_“আশ্রর্ধ্য দর্শন ! 

অভাগ। নয়ন পথে কেনরে উদ্দিল ? 

কেন বা অন্তর-গ্রন্থি ইহল শিঞ্জন 

অজ্ঞাতে ?-ন! জানি তায় কি তান বাজিল ! 

অসীম নিসর্গ রাজ্য পথ পান্থমন, 
কে জানে এখানে কেন হইল বন্ধন ! 

(৯) 

সেই মুর্তি-_-অমরার অনঙ্গ-মপ্তীরী !__ 
নিরখিতে মুগ্ধনেত্রে ছিনু কতক্ষণ 

হয় ন! স্মরণ_ হায় আপনা পাশরি। 

কিছু পরে সে স্বপন হইল ভঙ্জন। 
দেখিলাম,( কি বিভ্রম 1) 

কাঞ্চন প্রতিমা ধীরে মিশিল কোথায় ? 

দ্রশরা-জাহুবী-নীরে শৈলবাল। প্রায় ! 
(ইট 



১ ১২৪ মানন-কানন। সু 

(১০) 

দেখিলাম, 

অনন্ত সাগর অঙ্কে দ্রেব দিবাকর 

হয়েছেন লুকায়িত !--অনন্ত অন্বরে 

অনন্ত নক্ষত্রমালা শোঁভে থরে থর, 

গ্রকৃতি-চিকুর-গুচ্ছ বিভৃষিত ক'রে! 

তিমির-বসনে চারু শরীর আবরি, 

উপনীত রঙ্গালয়ে শর্ধরী সুন্দরী | 
(১১) 

কিন্তু হেরি, শূন্য মম মানস-ভাখার ! 

কি যেন গিয়েছে চুরি নারিনু বুঝিতে ! 
স্বতাবের অভিনব সৌন্দর্ধ্য-সস্তার 
ঢালিয়ে দিলাম তার,_-অভাব পুরিতে ! 
তবুও সে শূন্য স্থান হলন! পুরণ ! 

কে যেন দেখা'লে মোরে জাগ্রতে স্বপন! 

(১৯) 

হৃদয়ের স্তরে স্তরে শিরায় শিরায় 

জ্বালিয়ে দিয়েছে যেন প্রচণ্ড অনল । 

দহিতেছে প্রতি কক্ষ অনন্ত শিখায়, 

উগ্বারি প্রপুগ্তভন্ম-_আগ্নেয় গ্রল 1-_- 

অজ্ঞাতে প্রাসাদ পাঁনে ফিরিল নয়ন, 

আবার হেরিতে সেই-_-“ আশ্চর্য্য দর্শন 
সপ্ন 6৭০ £ 

-ককক কেক কে হে 
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পন তা ৯ ০৪১ সাউন্ড পা 

কিকরি? 
(১) 

কিকরি?-শুনিবে ভ্রাতঃ। কি করি এখন? 

কীপাইয়ে নভত্তর, 

সিন্ধুকক্ষ, ধরাধর ; 

কালের ছুন্দুভি যথ! করিছে গর্জন, 

-. তথা ক্ষুদ্র প্রাণী মোরা কি করি এখন? 
(২) 

কি করি এখন ?__শুনিবে কি ভ্রাতিবর ? 

জীব-লীলা ময়ী পৃথী 

জীবের জীবন-কীর্তি 

সময়-আলেখ্যে যথা দিতেছে দর্শন, 

তথ| ক্ষুদ্র প্রাণী মোর! কি করি এখন £ 
(৩) 

কি করি এখন ?--কিরূপে বলিব ভ্রাতিঃ1 

প্রকৃতির রম্নভূমে 

আছি মর্ভ কৌন ধুমে ? 

শুনিলে কাদিবে হি! ঝরিবে নয়ন ! 

কি শুনিবে ?__কি বলিব?_-কি করি এখন? 
ৰ (8) | 
ভাঁষার হৃদয়-কোষে নাই সে সম্বল! 

কি করি ?--এ পাপ কথা, 

হৃদির জ্বলন্ত ব্যথা, 
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১২৬ | মানন-কানন। 

অক্ষরে অক্ষরে লিখি করি প্রদর্শন ! | 

কি আর শুনিবে ভ্রাতঃ ! কি করি এখন 1 

(৫) 

“আধ্য »_প্রমাদ জল্পনা” উন্মাদ স্বপন ! 

কল্পনার তুলিকায় 

চিত্রিবারে কেবা চায় 

ভূজঙ্গ-কুণ্ডল-গত কাঞ্চন কমল ? 

রাহুর কবলে শশী ?_ দগ্ধ স্মৃতিস্থল ? 

(৬) 

প্রকৃতির পুরাবৃত্তে যে নাম-গ্রতিভ। 

বৈদ্যুতিক বর্ণচয়ে 
আমিত চিত্রিত হয়ে, 

পড়েছে কালিমা! তথা-_-নরকের মসী ! 
গ্রলের কুগ্ডগত পূর্ণিমার শশী! 

(৭) 

আর্ধ্যাবর্তে__আধ্্যনাম স্বপ্রবিভীষিকা। 
যাহাঁদের কীর্ভি-জ্যোতি, 

আলোকিত বস্থমতী ; 

বীর-বীর্ষেয সিন্ধু, অদ্রি হ'ত কম্পবান, 

কি রূপে বলিব মোর! নে আধ্য-সন্তান ? 

(৮) 

. _ আর্য্যের সন্তান- রঘুকুল-ধুরন্ধর ;_- রি 



রি . কিকরি। . "রী 

দশীস্ত নিপাত হেতু, 

সিদ্ধুবক্ষে বাঁধি সেতু, 
নাশিলা ভ্রিদিব-ত্রাস কর্ধব,রশিকরে, 

বাল্সীকি-বীণায় যেই অমিয় সঞ্চরে ! 

(৯) 

ভারতে ভারত-যুদ্ধ স্বর্ণ অক্ষরে 

গ্রথিত ;__কৌরব-কীর্ডি,_ 
আজিও ঘোষিছে পৃথী ! 

_কবিকুলরবি ব্যাস রচক যাহার, 

লেখক গজেন্দ্রমুখ_ গিরিজা-কুমার! 

(১০) 

স্বৃতির অর্গল ভ্রাতঃ ! খুলি একবার 
দেখ তেজঃপুগ্জ রামে 

বাকায়ে কার্মম,ক বামে 

অটস!-_ সাগরতীরে !_ অচল সমান | 

( পুরিত গগনকক্ষ অগণিত বাণ!) 

(১৯) 

শাণিত পরশু হস্তে বীর ভৃগুরাম 

অই যে সম্মুখে তব; 

এক্ষতেজ-সমুদ্তব ; 

বিছ্যুত-বিভাস অক্ষি__কালান্ত অনল! 
ৃ € 

ভীম বীর্ধ্যে বীরশুন্য করিছে ভূতল! রি 



১২৮ মানস-কানন ঙ্ 

(১২) 

অই কুকুক্ষেত্র”_-অই জাহ্ৃবী-কুমার-_ 
শীয়ক-শয়ন-তলে 

শায়িত !--পবিত্র জলে 

করিছেন ভোগবতী বাজ 

হতেছে ত্রিদশ পুরে দুন্দুভি-শিিন। 
(১৩) 

অই উজ্জয়িনী,_অই বিক্রম রাজন! 

অই নবরত্ব তার 

ভারতের রত্ৃহার! 

হৈমকণ্টে হইতেছে বিছ্যুত-্ফুরণ | 
কালের কলঙ্কে তাহ! হবেকি গোপন ? 

(১৪) 
স্ববিস্তূত নভোরাজ্য তন্ন তন্ন করি, 

অই আধ্যভট্ট ধীর, 

গ্রহ উপগ্রহ স্থির 

করি; করিছেন তার গতি নিরূপণ; 

ভারত -_ জ্যোতিষ, শিল্প, বিজ্ঞান কারণ । 
(১৫) 

জানকীর অগ্নিশুদ্ধি__সাবিত্রী-চরিত,_- 

_(মৃত-পতি জীবদান !) 

্বর্ণাক্ষরে বিদ্যমান 

বিশ্বের বিচিত্র গ্রন্থে !-কর বিলৌকন 

আরকি শুনিবে আজি? মোরাকি করি এখন? ু  

তি জা লপাছি পাটি পাটি লা লাস লা লা পা পরীপীস্সিলাি লা
লা পাটি পাদ পাটি লালা পিপি লাস্ট তাপস পি শি পি,

 শিলা পাস্টি তি লি লিপি পাসি পি 

সিটি ৩9588 
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ক 

্ পপ 
সপ পি টপ শা তন 

(১৬) 

কি করি এখন ?- দগ্ধ মরমের দ্বার 

খুলে কি দেখাব আর? 

_ জ্বলন্ত কলঙ্ক ভার 1--. 

কলুষ পিশ।চকুল বীভৎস নর্তন| 

কি আর শুনিবে ভ্রাতঃ ! কি করি এখন ? 

(১৭) 

আধ্যের সন্তান এবে নরকের জীব! 

বিলোপিত জ্ঞান, ধর্ম 

লুপ্ত আর্ষ্যোচিত কর্ম! 

দাসত্বের প্রিয় শিষ্য আর্ষ্যের নন্দন ! 
পেটিকা-নিবদ্ধ অহি- বিধি বিড়ম্বন ! 

(১৮) 

যাঁদের ছুন্দুভি নাদে কাপিত ভূধর!__ 

নদ নদী পারাবার, 

কাপিত অমরাদার ! 

ফেরু-ডাকে ধরি তার! বধূর অঞ্চল 

(হাধির্ ! বলিতে লজ্জা!) ভয়েতে বিহ্বল! 

(১৯) 

শৃঙ্খলিত দাসত্বের আয়স শৃঙ্থলে 

ভারত-কুমারগণ ! 

৯৭ 

্ 

নিত্য নব সম্ভীষণ 



_.. বিধন্মী পাছুকাসনে !-জীবন সম্বল, | 
_ বিস্কুট, বিয়ার, বিফ, ব্রাপ্তির বোতল! 

| (২০) 

কি করি এখন ?-_কি আর শুনিবে ভাতঃ 

লম্মমী, বাণী নাঁই ঘরে, 
রয়েছি জীয়ন্তে মরে ! 

হৃদয়ের স্তরে স্তরে জ্বলিছে জ্বলন ; 

“কি করি ?”--দেখিছি সদ] জাগ্রতে স্বপন! 

জি, সি, বন্ধ এণ্ড কোংর কলিকাতা বহু-বাজীরস্থ ৩*৯ সংখা 
ভবনে বনু প্রেসে মুদ্রিত । 
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